
A Secretaría da presidencia da Republica distribuiu, aos jornais,
ôntelD, a seguinte nota: ,... "Sob a presldencla do Chefe da N;ação, reuniu ...

se o ínlsterlo, hoje á tarde, no Palaclo do'Catete. Ficaram assentadas a!�

med�das necessarlas á punição sumaria dos implicados no movlmento da ma ..

drugad� de 11 [jo corrente, Foram adotadas, tambem, diversas providen
cias de Cê�[�tilcte;;'" civil e militar, indispensaveis á segurança da ordem pública" II
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Os nasíseas teriaml fornecido os 111eio;:,

são da in.1�entona fracassar

A
- .-

Justa asplraçao
Cresciurna

o povo do munlctpto de Cresd��ma con

tlnüa unido e coêse, empenhado "ia �(j\�,qMasta
da grande aspiração que o empolga.

Trata-se, aliás, de uma jusia recom..

pensa, para quem, Iguatmente unido e Igual
mente coêse, vem desempenhando um papet
grandioso, em que não se sabe o que mals ad

mirar, se c dinamismo tneenfundlvel que o

domina, se o amôr á terra que procura engran
decer.

Belo exemplo é êsse, que ha-de ser es

cutado e ouvido pelos podêres publlcos, em

penhados, por sua vez, em dar aos que traba
lham honradamente pelo pregresso do Esta

de, todas as facilidades atinentes a evitar seus

contratempos.
Cresciuma nao pede coisa que esteja fó

ra do que por direito lhe deve ser dado. Cres
ciuma quer ser comarca e pleltela a instaiação,
em sua sêde, de uma coaeteria federal.

Quer a justiça feita na sua preprla terra
e quer pagar os seus lmpestes na sêde do mu

nlclplo onde exerce sua patrlettca atividade.
Crescmuma ha-de Sf,W escutada. Ela tem,

pelo seu passado, pelo seu presente e pelo fu
turo que lhe está reservado, o dever de ser a

tendida.
Fonte de riquezas inexgotaveis? manan

cial de grandes iniciativas, que frutificam pela
capacidade de trabalho e honradez da sua gen
te Cresciuma, estamos certos, haade vêr den
tro em breve, transformada em realidade, essa
nobre aspiração porque se vem batendo com

tanto ardôr e tanta justiça, sob a suprêma ori ..

entução dessa figura inconfundivel de adminis
trador, que é o prefeito Elias Angeloni.

PETROPOLIS, l4-As autori
dades mineiras encerraram hoje
as diligencias que vinham fazendo,
por solicitação da delegacia de

Petropolis, para detenção de Hai
mundo Padilha, chefe provincial
da Ação Integralista na cidade

Foi o seguinte o discurso pronunciado peio eminente
sr. dr. Getulio Vargas, por ocasião da incomparavel e nunca

vista manifestação, de que foi alvo ante-ontem:
«Trabalhadores do Brasil.
A demonstração de solidariedade de que me trazeis, tão

significativa nesta hora, quanto confortadora pela sua espon
taneidade, exprime hem os mais altos sentimentos da cons

ciência brasileira. E esta demonstração vem, precisamente,
no dia comemorativo do cincoentenario da libertação dos
escravos, quando fazemos a evocação comovida de todos os

grandes vultos da campanha abolicionista: vem no "momento
em que acabamos de reprimir um assalto covarJe: visando
subverter o regímen e implantar no Brasil novo captiveiro,
isto .. o peor dos captiveiros, porque seria a conjura permanen
te dos interesses de indivíduos e de grupos empenhados em

trair os supremos interesses da pátria.
A cupidez de alguns politiqueiros expulsos do poder,

habituados a viver dos seus proveitos sem trabalhar, e a

ambição de um grupo de fanaticos desvairados pela obces
são de impôr ao país uma ideologia exotica, conluiaram-se
na trama de uma ignobil empreitada, lançando mão de to
dos os recursos, sem olhar a sua origem, nem ter em vista
que compremetiam, com o auxilio recebido de fóra a pro
pria soberania do Brasil.

Assim como ontem, na defesa da integridade e da hon
la nacional, repelimos os exl remistas da esquerda, enfrenta
mos hoje, sem vacilações, os extremistas da direita. Amh03
se equivalem, nos seu"] meios e objetivos, e encontram
igual repudio na opinião pública.

Na madrugada de 11 de maio, os inimigos da Patria
erigiram a violencia e o odio Iacioso em nórma de ação.
Os individuos que assaltaram casas residenciais para truci
dar os seus moradores, eram na generalidade, méros sicarios
sem qualificação social e profissão conhecida. Os chefes e

seus prepostos imediatos fugiram acovardados; os mandan
tes e instigadores negam as responsabilidades e lavam, na

bacia de Pilatos, as mãos tintas do sangue que fizeram der
ramar.

.:
� J(J 'C ;,,·1iw'at"1 diante de tamanha aur.: era. G

povo ; ··11 com precisão, .j alcance do crune e os V Jj).JSt- :1tos dos ',acinadores, reclamando rigorosa [ustica e a punição

liJv�' f'''i ·)S Q'(?(!0 quer ';u"\ �p' {;('ultt'm: - nos car!!()s·:�ll.'J1�,li
cos qu- . .airam. nu seio da sociedade que- fua(;ül';ran�!.(fés-
1,. !;i ! (:,_ as tradições de lealdade e o sentimento ui.:[ l) IIdo povo brasileiro

Existia, até pouco, um crédo político que disfarçava os IIseus apetites de sinistro predorninío com as invocações mais

Icaras e arraigadas em nossas consciencias. - « Deus, Patria
e Família». Mas a impostura foi desmascarada, Em nome
de Deus, que ordena o amôr e o perdão aos proprios ini- I
migos, ninguem póde assaltar e trucidar: a Patria exige a
união de todos os brasileiros, empenhados em trabalhar pelo
seu engrandecimento; e a Familia é incompatível com a vio
lação de lares adormecidos. maculados pela violencia e a
brutalidade de assassinos.

A repulsa aos simuladores e aos seus nefandos proces
sos foi, felizmente, imediata e edificante. As forças armadas
tiveram exemplar conduta, mantendo ação coêsa e discipli
nada, e todas as classes exprimiram, inequivocamente, a sua
solidariedade ao Governo Nacional. A vossa manifestação é
mais uma prova da unanimidade dos sentimentos do povo
brasileiro. Os inimigos da nossa segurança e do nosso pro
gresso hão de ter o merecidu castigo.

Brasileiros.
Nas horas tranquilas, como em meio dos perigos, ha

veis de encontrar-me em comunhão comvosco, hsnrando as
vossas tradições mais puras, defendendo os vossos lares e

dignificando a missão que me confiastes.
Nem os atentados miseraveis, nem o terrorismo incons

ciente, entibiarão os nossos animas.
Continuemos a trabalhar, confiantes no futuro, prontos

a castigar exemplarmente os culpados pelo crime de lesa.
pátria. E' o nosso dever. Havemos de cumpri- lo serena

mente, sem medir sacrificios, para maior bem e maior gloria
do Brasil!

Brasileiros:
Eu esperava urna demonstração das classes trabalha.

doras e recebí uma demonstração de todo o povo brasileiro!
E' preciso que este momento não passe como um epi

sodio vulgar na nossa vida; é preciso que êle constitua o

ponto de partida de uma ordem nova.

Eu constituo o povo brasileiro em auxiliar permanente

IJ
do Estado; eu o constituo em Legião para a defesa perma-
nente dos interesses da Patria l» II---

-_.__ ... _._---_ .._--_._--- - -
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cA NOITE», onde se V13m varres O mnustro general Eurico Du-
carimbos do aucleo integralista tra cobfereneioll no seu gahi.i.-te
da Penha. ás primeiras horas ua mall:l;.'i,

Es�e fato fez com que o sr.
i t.endo recebido "arios chefes \lÜ.

SerafIm Braga, chefe da Seguran-· htares desta guarnição.
ça Soci�!. lev�sse a efeito impor-I Tamb�m esteve no gabifll<e
tante dlhgencla na Penha, preD.- para o Ílm de apresentar de�p J
dendo aí numeroso grupo de in- didas ao general Eurico Dutrn', a

tegralistas, além de muitas ar- Interventor no Rio Grande do
mas e farta munição. Sul, cClronel Cordeiro de Fari3.

A' tarde o ministro voltou
No Ministerio da ao Ministerio, tendo recebido o

Guerru general Gôes Monteiro, chefe do
.

Estado Maior do Exercito, U 1-
RIO, 14 -:- .

O
.
expedIente de sentando.se cêrca da.s 14 horas

ontem no MWlsterlO da Guerra, com destino ao Palacio do Cat;
de. ordem do titular dessa pasta, I te.fel suspenso ás 15 horas. Continu'a na 8a. p

RIO, l4-A ordem das autori
dades da Delegacia Especial de
Segurança Politica e Social foi
realizada urna busca no Palacio
Grão Pará, situado em Petropo
lis, e antiga residencia da familia

serrana. imperial do Brasil.
Desde o fracasso da intentona E I· d I
., .. ssa di igencia se pren e ao

I I�te?�ahsta de feyerelI'o,.Rau�undo fato da prisão do príncipe d. João
,

1 adilha, que � funcionario �o de Orleans e Bragança, tenente
I' [Banc.o do Brasil, em Petropoh�" da reserva naval aérea, que se

evadiu-se tomando rumo de IVh·. acha detido na casa de Saúde São
na�, p�la e�trada �e rodagem que I Geraldo, onde está hospitalizado.
vai ate .!.UlZ �e Fora.

, . . I O bisneto do imperador Pedro
I?� dlJl?e�Cla em dl�lgencla.' a

I II, como noticiamos, foi encon
policia mInClra. conseguiu locahzar trado ferido em circunstancias es
o chefe do sigma na Fazenda tranhas, ás proximidades do Pa
Drumond, em Port? .,Novo d.o lacio Guanabara por ocasião do
Cunha, .onde se hornisiára, depois assalto dos integralistas.do movimento rebelde.

O delegado Anuar Farah, de I
Petropolis, e uma turma de in- Mais prisões
vestigadores locais seguiram para RIO, 14 - Num terreno bal-
Juiz de Fóra, de onde escoltarão dio da avenida Francisco Sá, pro
Raimundo Padilha, que ficará de ximo ao parque Denizot, ainda
tido aqui. I ontem, ás ultimas horas da tar-
As autoridades policiais estão! de, a policia, graças a uma de

no encalço de dois outros elemen-I núncia pelo telefone, encontrou
tos destacados do sigma,Oldemar [arto material que seda empre
Fonbnaur a AI�erto Cathiart, que I gad.o_pelos conspirado.res na des
se acham foragidos.

I
truíção das casas VIsadas pelo
golpe da madrugada de terça-

Pal·tieiparam do ata- feira.. .

.11 e á esta
-

o rádh) ,

Havia ah quat�o pacotes, cnn-
._.U t:!l elndo cada um vmte bombas de

da MarInha ,:ínamite, quatro garrafas de ga'
solina, regular quantidade de es-

RIO, l4-Quatro marinheiros lapa, uma camisa verde e uma

que se encontravam homisiados lJandeira integralista.
nas matas da Ilha do Governador, ! Feita a apreemão pelas autori·
depois do fracassado assalto á dades do 16' distrito, fl)i tudo
estação rádio-telegráfica da Mari· levado para a delegacia de São
nha, alí instalada, foram prêsos e Cristovão e dali, depois de lavra·
removidos ôntem, escoltados por d0 o competente termo, removido
uma patrulha da Base de Defeza I para a Policia Central.
Minada, para a Policia CentraL

.

O comissario Nelson, do 16'
O", prêsos foram apresentado'! á I distrito, examinando o material

Secção de Segurança Politica e I apreendido, encontrem na camisa
recolhidos ao Depósito de Prêsos. integralista um recorte do jornal
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de
vespas.,

ü,eio fac�1
para eli-

r ,

ImIna- as

CHARLAUTH COL�CAS-AZ!A;:3 - INDiGESTOES
'ro \1TU �u;S � M ,\1 �, ') i "I! A - D I G E STÃO
Dl �-;,� I c í�. ou o E : �: F: f\ D A - H J\ L � TO
R� q I\'� "

não é um creme comum

I
lhe extinguira as sardas, panos, I
cravos e espinhas, sem a miníma

Iirritação, deixando-lhe a �cutis
limpa, macia e fresca.

CHARlAUTH

Continúa
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i ! Só gargarejar?
: A G A Z ETA: O uso do gargarejo á noite após
: AVISAMOS AOS NOSSOS LEITOnES QUE ESTE : escovar os dentes. constitue um ,

• DIARIO E' VENDIDO AO PREÇO UNICO DE 200 • medída de índíscutível valor ptofila
du acontecido, nem a·'Maria'.Ram- pistola e recolhendo o ao xadrez: RS., NÃO SENDO NO'S RESPONSAVEIS PELO AU- : t.co. Quen adota, sístematicament ,

pa continuava a ser indiferente a da sub-delegacia do Estreito, on- : : tal cuidado, premune-se, sem c1uvic11.
pessoa de João Raimundo, nem de foi autoado em flagrante. : M�NTO F2�ITO POR VEND,..,EDORES, QUE PARA ISSO

� de muitas tníeccõss alie se assesta: (

a este aquela dcixâra dr continuar No local compareceram os srs.:
NAO ESTAO AUTORISADO;:,. : nas cavidades buco-faríngeanas. Mv-

a impressionar. Só assim se ex- tenente Timoteo Braz Moreira I-
A GERENCIA 4>]l tas vezes, entretanto, o sargarejo l1.�

I· J
-

I" d d I d d
.

I M' I' tclInD•••êees9.e•••�••ee(t••o••O••••••••••••80Qt•••e.Q)•• ilII atinge senão o fundo da cavrdade b;."puca, que 030 iaunun o, 8a- e ega o a capíta e anoe f,t&".AIi••••,.Cle.<if;••ii1ti16.�••8ê).�@.@4!io••il8•••0fj••••••tI@t••••I � "'" iuauc u; .

bendo da miseria cm que ela vi- Tertuliano Vieira, sub-delegado. ii cal e os pilares, deixando as part .�,

via e do que a mesma se encon de policia do Estreito. : F�'li�a N S F�t.i��'a
: inferiores da garga,nta expostas :s

trava no seu estado interessante, O cadaver da vítima foi remo- : �A.III.
'

II • A .II..íl\UiI!. : infecções.
.

d num fruto do segundo marido, a vido para o necrotério da Policia ! •• Essa razão de se aconselhar na
Foram protagonistas a trage- ..,

dia J080 Albino Raimundo e Ma- tivesse convidado a ir morar com Central. onde foi autopsiado, ten- � "" : ekOC;:S de mudanças de temperatura.
êle, e que a mesma houvesse li- do o criminoso após a lavratura (IJ HOJ E __ AMANHA E DEPOIS 8 ás oessoas suieítis á dores e ínííun .

noel Gaspar e a mulher Maria • _ •

d d d tendido. do auto de flagrante, sido reco-I ct � ções da garganta e das amídalas.
Rampa, esta, e escen encia ita- ... • d

.

Fôsse como fôsse, o certo é, lhido á cadeia publica de SãoJosé.,� ... uso as gostosas pa:\tilhas de Paníla
Jiana. R I

.,..
d

João Albino Raimundo, ligou- que Maria ampa ajustou com
-

:: NO LARGO LATERAL AO QUARTEL DO 14' B. C. : vma que estroem, com �eguranc<.
João Raimundo, novamente a vi- O dia ,13 de maie ,1""íi!I@,GRANDlOSAFEIRADEARTIGOSDEVALORNARO-.sOS

germes ínfecíosos, sem causa� ,

se a Maria Hampa, pelo religio- "<óI I"j f
.

h da em comum, chegando mesmo DA DA SO'RTE. mínimo e cito nocívo á pessoa qt
so, quando esta tin a apenas 13

a marcar a hora em que este de-

G8
",.

C : ABRILHANTARA' AS FESTIVIDADES A BANDA : as usa. Pode-se empregal-as tan. .

anos e meio de idade. Com ela
veria ir buscal-a afim de condu- no In!:lsdo � e DE l\IU e '

viveu durunte dois anos e meio, U � U'" (,) SICA DO 14' B. C. �
em crianças, como nas pessoas c

:

zil-a para a sua casa. � 8 idade, sem o menor receio, mesn:
sem que com ela mantivesse re-

t
· (li ca

arlnense 1��eOeef.it)�.O•••••II•••••••••••••8••••• ,_,�••••e ® durante semanas e mêses.
lações, devido a um defeito fisi- ", ..........."" , .,. ""............ p

O cri-me ;,.."""'''"''w'''''''' ''''',.,. "".., G•••••4ií••••••••••••••! ara desinfetar, pois, a ltarganl�
co, que 'de tal o impossibilitava. '" "'" �

Devido, talvez, a êsse fato, de- � Bar e Restaurante "E L I TE" : pois, J garganta, nem sempre sà·)
O Ginásio Catarinense, unico no <iii ti UlU O.X.. � sufícíentes os gargarejos, n; :�itos dc :

pois de dois anos de vida na' Conforme fôra combmdo ao gmero desta Capital, mais uma � : quais são desagradaveis e inítantc:,
mais absoluta harmonia, Maria cair da noite, João Albino Rai- ver. demonstrou a sua fibra patrio- (9 &l Q
Hampa deixou-se enleiar pelos d

.

t'd D' tica realizando um'l solene festa � P�'aça 15 de Novembro� 3-Esq. Rua Tíradentes @ uem usar as pa�tí1has de Pan-fIa-
n: u.lI dO. cumprIU

o promde leMO. )- civica em comemora�ão da data de � : i vina nunca maís as ahandonarà.
gé1!anteios de Manoel Gaspar, a· ngm o-se para. casa e alia

ontem. ','" B ii V-
• ,''''

I
'

lf' di'" econlen
'

amos aos s.eSe laj3ntes e ...

tsbando, a un, por separar-se E. Rampa. este alI o aglJardava, a-I A's nove horas em ponto o sr. ! ! Pó de arroz e rouo"'e
J

� Alb' R' d h .J
_

.. E�n:Ut§ .. .i�unilias O Bar e RO.stau."au"'e �.

oao 100 3imun' o, para con- compao an'IO'O, Antenor Moraes, ll1spetor federa�, :
'1:7 IL. combinação feliz

sorciar se no civil, com aquele, Ao que parece Manoel Gaspar I
acompanhado pelo revmo padre dI <II "ELITE"'''" I)�n· ser 4) melbor da pra�a : I .. dOI......

-

I d d
.�

f'lh . A

'
• retor e pelo corpo docente entrou e _ I

�... ..eao
resu tan o esta umao um 1 o e fOI posto ao .corrente da combl-

no salpão desportivo, onde os alu- e de F'lor:i<llUIOpolis.

$1
a venda em todo o Brasil

áchando-se ela, presentrmente, no naç�o, maqumando de tal
.. L?odo '

nos já tinham .tomado pm;i��O cer- : I notadamente, na Capital da
seu estado interessante. o crime. Pala tanto, dll'lglU-se can�o,� em c�ll1]unto l1armol1loso, o (li Cnsh�ha ótima e a vista do freguez: • RepubJ'

para a praia onde sabia que os pavIll1ao nacIOnal. � : E t
.

lCa.

d
. .

'
. Cantado o hino da bandeira, os i'i' MAXiMO ASSEIO- Exclusivamente FAMILIAR • s a a maIOr prova e sua alt"

dOIS devenam passar, entocam- alunos Aloisio de Almeida e Temi.s- ! : qualidade.
do-se atraz de uma pedra, com tocleo3 Muniz arrebataram seus co- G@liltl�08«leO�ID�.,8gCII••fl8e•••9i)�••••••••••••e.".se8...0•••
uma pistola de dois canos caii- lesas· interpretando um o'. senti- t§lf!H9.fleeege�0i1itfí.(b8••e.e••CiI!l8••8••••0e.@.I\'t.�90•••0"••O

bre 38, engaUhada na :não. mentos do p�bre african? prês� e o : .. e • e : I Cõüd;i'.'ãdü-'ã--ii-lii",,:
E d d Ih outro o seu Jubilo no (lIa da lIbêr • Srs Vil�j!:lntes' 7BIII Srs VlaJ�ntes' 01

... iJl

..ll! a o momento, ��us o os
taçã�. O quitani.sta. Waldir Busch : • wu u •

{fi'

,

" li .: anos de pleis:fio
dlVlsaram ao longe, o Ilval, C3- fez vibrar o audItOrIO com seu elo- O -....�1<m.'6).........._'__F."""" -- ' ,. RIO 14-0 Tribunal do J«' ..

.

b d d Ih d' d
. di

'

•I' "n, el.:
mm an o a par e sua mu er, qacnte Iscurso expon o a re ;('Tlna

() 0 s"a sessão de ontem hIgo '

cem um f·ixe de lenha nas cos- historicadosfátosprecedentcsáa':))· ® Não esqlle�am que a Fableica oiE"'d d dOI'
.

• , (1 o reo

!1ção da eSl:raVé!tura. O sr. inspetOr," P N
.' u,ar O e. r/elra, que no di.: 2J

las.
com palavras vibrantes salientou o: I DO é a unica 'r:l1e concerta e re.. :

I de j'llho C!e 1937, ás 10 horas. nl.

Quando os doi;; passavam em MSSO dever pat�iotjc? de honra� os: forma toda§ as suas malas, com rapi- : I praía CQ Pinto, ocasionou a morte [1
frente á pedra, Manoel Gaspar, ant��a�sados, eVIdenCland? o feIto, t) dez e pelefei�ã""o .' menor Jat1�ira., filha da 1 .'" t"
de um salto, surgiu da tocaia, deCIdIdo e nobre, da Prmcesa D. GD v 'U' ó1& I' O

sua ar,u.ll '+

Isab�l. "a mãi branca do escravQ O) RUA SALDANHA MARUI.%HO, entre João Pinto o acusado, que COlllparrc:u a jl1ri
gritando: negro". : T" d & -F b e- rol-INDO =Iacompanhado do seu ad\o_adn, c'r.

- «Pára aí, desgraçado! ... » Ao
, � entu�iasmo com que P?r fi�: e Ira enll.es a B' Ica .Irl:. I J'lSé Zorone, foi condenado a tr,füa

mesmo tempo que dava um em- o lllno nacIOnal ecoou no recmto fOi �0fJ.8.0•••••••••••o••e••o'�••••••••Il
�

anos de prí ·ão
purrão na mulher, para que dei- prova que QS jovens es!u 'antes bra- •• •

,

� •

xasse a descoberto, como alvo, o sileiros, ali presentes, entenderam
o grande significativo da LEI AU

corpo de João Raimundo, e
,

do REA.
momento em que este se prôpu- -------------
nha a arriar o feixe de lenha que
levava ás costas, Manoel Gaspar PRODIGIO, significa MILAGRE . r

desfechou contra êle a pistola, MILAGRE significa
atingindo-o o em pleno coração,
João Raimundo caíu, procurando

Iainda erguer-se e arrancar uma

pequena faca, que trazia COIJIIllgo, I
o que não poude fazer, por ler'
exalado o ultimo suspiro.

ATOU O RI
Saltando da tocala
de Maria Ralnpa

.. .

pr�n'1eefr"O

o segundo
•

assassina

consorte
o seu

o logar Ban eiros, aprazivel
loc"àlidade do visinho disl.rit.o do

Estreito foi teatro, ante-ontem,
de un a c ênu (le sangue, que pro
vocou grando indignacão, dada a

covardia de que se revestido

Os protagonistas

Marido

Durante os: 'primeiros meses,
Manoel Gaspar, mostrou-se mais
ou menos afavel para com a sua

cempanheira, para após êsse tem

po começar a tratal-a cruelmente.

espancando-a, e deixando mesmo

de atender aos seus deveres de

!_'ai e de espôso, faltando com os

f('<'ursos necessarios aos meios de
sl!bsistencia do lar. Apropria
criança, se bOle viv4il, o ficou de
vendo â filantropia da professora
d. Maria J uHa, que, condoida da
rr,iseria reinante naquele lar, dia
riamente mandava pão e leite, a

fim de que a criança não viesse
'a sucumbir por falta de alimen

tação.

l;lIARLAUTD
Abandonou o lar

usando o cremeHa aproximadamente um mês,
Manoel Gaspar, a pretexto de
trabalhar na estrada de rodagerll,
para Tiiuquinha, encafurnando-se
na casa de seu pai, homem com

alguns recursos, deixando. a QSPO
sa na residencia de uma irmã.

Tempos passados, regressou i

Ilot'nte. Procurando a esposa, pe- Manoel Gaspar, após a façanha I '

dil:l-Ihe que voltasse para a sua lançou-se, pela praía, em carreira Clube Dozecompanhia, propondo-lhe alugar desordenada, perseguido por sua Iuma casa, ao que Maria R'ampa mulher e por
,

varios populares,
não acedeu, dizendo·lhfl, saber ser que aCt1diram a detonação e aos

H'
,

21 h' 'd
impossivel, ter êle meios para gritos de'3ta, passando pela frente 'II Cl bOJeD as

b"
oras o qUeIl': o

5ustental-a e ao filho. dn venda de Antonio Scbroeder, u e oze/ 1'Ira. os fseus.Ja o�s
Neste interim, o pai dê Manoel canl rumo á sua residencia.

I �ara. uma. as maIS ormI aveUi

Gaspar mudou-se para oe Bar-I o�IOgUeIraS, tqu,e dcomo aR de-
.

d I d - � I maIS, se reves Ira I' grande ani-
l�lros, ten o aque e passa o a A pruJao em flagrante mação.
VIver na sua companhIa. Reina enorme

CHARLAUTD

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso I

�,

Após O crime

Primeira forma•••

disposil;ão entre
-

Ao clamor público, acudiu o os proceres, estando os veteranos

inspetor de quarteirão sr. Julio á postose a moçada anciosa para
Bonsfield, que efetuou a prisão I compartilbar da interessante re

do criminoBo, apreendendo-lhe a união.Ao que é de presumir, apesar
,., gMti" •

Não tolére O esbanjamento, o desperd6cio, em sua casa! Córte o

mal pela I'aiz, con1eçando hoje mesmo a economb!:ar:

Adquira o famoso "Fogão GERAL", o "Ieadell' da ECONOMIA�'
Itas cosinhas brasileiras !

O "Fogão GIERAV' não precisa de "fogo cerrado" para esquen
tar••• Gasta menos 80 "B. do que qualquer outro fogão.

Visite hoje mesmo o nosso moS'truario para certificar-se da qua-
lidade do Fogão "GE L9'

�conomia ,.- Durabilidad� ,..". Perfeição
DEPOSITARIO E REPRESENTANTE GERAL

1-1. AVIL.A
Cons. Mafra, 41 -- B Loja Fone 1561

LA GAZET A

T PEÇA IAS

TapL�tes' Para todas
,

•
� "...",

qualidades
Veludos
Gobeleins
Cortinas
Stores

Tapeles Service Bond - Passadeiras Lino!eum

Por preços de stock

Peçal11 preços

nunca visto

sem. comprolnisso

s
,..

lOMAO NGUEL

Postal, 19
: '. Curitiba EsI. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO f:I Cia.
Rua João Pinto :; Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,-I-D�. Joaquim Madeira Neves 1,1 A C a s a O r iental D�'e A�:�I�O
I\/JEDiCC) ..-(:>CULISTA MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Consultorio. Rua João
Pinto, 13 - Telefone 1595

Das 2 ás 4

Residencia: Rua Vis/onde
ele Ouro Preto, 42--
Tclelcne 1355

AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZIA QUE 1-- CABA DE RECEGER UM

GRANDE E VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA HOMENS,
•

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

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperleiçoarnento na especialidade, com o dr. Pau·
lo Filhc, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospital

I da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d� Janeiro

I Completa aparelhagem para a sua especialidade

II
Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

1 CONSULTORIO RI:l3 JoãO Pinto 7 sob, Telefone 1456
I RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

�l������-,ª����������:-i == mnec=4·m .+QA--
• I!IIIIlIi!miii��������� �!!!!!!!!!!�!!!!'!!!!!�...iIKi@fMM81M WT5BUAiU M_�

·�-i-- �a_�nwmmrn-���� rr ••- ''''!.��...��

i A Eletrira
I
�
1:J

�

SE1�HORAS E CRIANÇAS, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

r
DURANTE O MEZ DE MAIO

C o
.

t Ia s a r i e n a
I
I

Canselhei$'lio 15af�f*'" �
t� C!"

!
._----_.---

Dr. Ciaribal
te Galvâo
ADVOGP,DO

Marceneiros

quintc-tetro
19 de Maio

Precisa-se imediamente, de
I bons oficiais. InutiI aprescn·
I tar-se quem não se achar
em situação legalizada.
Trata: com Carlos Rei

nisch. Florianopolis.

�������� �t>���_�'W���.�_
PAXA INSrALAçÕE.:; DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREM

Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

ELETRiCAA

TEM SEMPRE EM STOCK E A' Vf;NDA, POR
PREÇOS SErVI COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAI3 ELETRICOS, LU',TRES E ABAT·

� JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID/:DES.! VISITEM A Ele'trl-caRua Jor�o Plnt� n. 14 .,...

ACABA DE Rt�Ct.BER UM FiNISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOVI
DADE NO RAMO-AR rICO GARANTIDO

,0ficina de rnarrnore

II e granito de Carlos
Zech

I Executa qualquer serviço de
: túmulos, estátuas, placas e ':ruzes

I de marmore.

: Compra'-se e vende-se marrnore.
,

Caes Frederico Rola, 75.

i

I
E scritorio: R. Deodoro n' 15

I
FONto 1.665

! rUE NO E-SE
I
I lo prédio á rua Conselheiro
Mafra n: 50, em frente ao

Mercado Fúblico. Para tra

I
tar á mesm a rua numero li,

II ; Clube dos Fuueiona-
! rios Pnblieos �ivis do

s. �atarina

«CAIXA BENEFICENTE»

I Comuníco aos srs, Associados que

I
nesta data, conforme rec'bo em nos
so poder. foí pago a D. Lucinda Cor-

I
rela Grumíché a quantia de um con
to e trinta mil reis (1:030$000). ím

i portancía liquida do l' pecúlio desta
I Caixa. pelo falecimento ultimamente
I nesta Capital do associado sr, João

'1
Grumiché.

Está sendo feita no praso de 30
dias a cobrança do 2' peculio em

I I nossa Séde á R. Conselheiro Mafra. 2
.

I (2' andar).
Floríanopolís, 20 de Abril de 1938.

fi"

m

Machiner:r
-------------------.

Engenheiros importadores •

Interna'tlooa. Company
Rio

Sra. Agricultores e Industr�iais!
.f1umenir? sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPt�ESSORES, BRITADORES, NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRK:OLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogos ao Representante e Ven-

dedor exclusive no Estado

AVIL.AH.
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140 I
I

==1-
Telegramas "Avila" Florianooolis

•
ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA

Diretor-Presidente. .

-,�.-.-•. ,-,
-

__ ,-_,-o rmnn w ••

FILHOSSEUSVísta BEfv1
Lindas e graciosas

na
confecções patr�a e11enilllas e

A CA I
garât:os só

L
J.-.

_----------------------------------

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Francis8e IDO Sul

MOSTRUARIO EM:

Dr� J�dfr'edo P. de Araujo
MEDI ()

Especialisto em mo/estias de creanças, nervos
impaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela .Jlutohemotherapia

Consuttorio e restdencia+Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1 .584

CfJIIsullas�-Das 8 às 11 e das 14 às 1 6 horas
/-- --�._.--,_._-----�--_.�----,------ ---

Tubarãe

De Fama Munrlfall

Dr. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

Dr., Camará Martins
K.DliO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO �TO-

fj I
-VAGO, INTESTINO, FIGADO Iii RECTO �'.

I:j
:�

ctJR.A RADI�AL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSU LTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diarlarrente das 5 ás 7 da tarde

Mf""les (:ié�S ,�3' Oper-açoes I
dos

OLaMOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson. do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saüde

de Plorianopolis
Membro da Sociedade d€ oto-rhino laryngo'ogla do Rio.
Consulta- diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rua Visconti" de Ouro Pret,', II - FLOR!ANOPOLlS

Dr. Waldemar l\Iiemeyer
Médico oculista

Docente -- livre de Oftalm. da Universida-
. de de Porto A,egre (Consult. Aven. GeL Rocha

73�� com longa prática da especialidade e cur

\.808' lia Europa. diplomado na Alemanha e no ·1Brasil. dará consultas em Florianopolis até I a
DE MAIO .

RES1DENClA: HOTEL LA PORTA.
Consultorio: Rua Trajano. 1 - (junto com o dr.

Camará Martins,
Das 9 ás 12 e das 1 ás 3 horas.

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joao Pint�. 13
1 elelone, 1595

Res. Hotd Gloria-Fone 1333'
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do

Serviço de prof. M01 ass
Ex-intE'uio do Dispensario

Silva Lima :'

Ex-adjunto do Hospital I:
GraHée Guinle e Sanetorio �Manoel Vitorino

.

Clínica médica círurgtca das
molestias da

fABEÇA E PESCOÇO
Especialista em

NAfta, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIG
18- Rua Trajano -18

RE�IDENGIA
Hotel Gloria

Diariamente das 16 ás 18 bs.

I

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FR�QUENCIA li
RAIOS ULTRAVIOLF::TAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das S

I ás 9 da manhã e das
.

4 ás 7 da tarde.

�..�----------------�------�I .

--------

Dr. P. (amara
Simões

n. 70. - Ph01\p' 1277. -.-- RUá Trajano, rr 1 sobra.ío

I�l Postal, 110.
__II__Telepchone n' 14�J

I I NS T I ,- U T O O E O I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

'Mécllco do D. S. P.
do Estado

CLINICA UGERAL:
PELI! e SIPILlS

Diagnostiee das lIIo1estias da
péle (dermatoses em geral)
wb confirmação microscópi-

ca e d€ Laboeaterie.

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das I Q ás 12 e das 16 ás 18 horas.

RA 10 X
GABI�ETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

C'L1NICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardiacas por

traçados electricos)
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame"de sangue para diagnostico da siíilis (reaçõe:; de
We6s@rmann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nestíce do impcludismo, 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

diagnosticas.
Fernando Machado, 6

TELEFONE 1 .1 9 t:
F L O R I A �H?r P () � '�i S i ti�t 'üit '-d" .. ,.,W �

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz -- Gar
ganta - Pescoço

:;}.,.

Consultas das 1 O ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--- Tel, 1456

Res. Rua Bocayuva, 114

[ Te]. 1317

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

Dr. Carlos Corrêa

I Accacio Mo-I
. I

•

re I ra tem seu escríp-

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de criança�
Diretor di Maternidad.�
Medico do Hospital

(Curso de especialização -em
molestias de senhoras)

Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde - Consultoritn
ANITA GARlBALDI, 49

1-
" -

I Dr. RicardolGottsmann�
Ex-cheíe da clínica do Hospi
Ilal de Nürnberg, (PlLureMor
lndérg Burkhardt e Profe&sor

Erwin Kreuter)
[lpacJ'allsla em cirurgIa

geral

I tório de advogacla á rua

Visconde de Ouro Preto

I Dr Aderbal
da Silva
Advogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 163 I P. I 290

R.

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

Advogado

alta cirurgia, ginaecologia, (do-
nças das senhoras) e partos,

i irurgia do. sistema nervoso e

I operações de plastica
I

I CONSULTORIO---Rua Tra

I aao N. .1 s das 1 O ás 1 2 e

das 15 as 16 112 horas.

TELEF. 1.2RS

RESIDENCIA- Rua Este-

'I'
ves Junior N. 26

1;,." _ tr��f. 1.1}]

i"
.' - ..' -

J Dr. Osvaldo Wanderley
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de San-

lita Catarina.
Escritorie' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

sobrado sala n' 1
SANTA CATARINA

"·-1
1

I
dai

, !

PARANA'
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A GAZET DESPORTIVA

gi o, I1HlS o esquadrão rubro-negro
deixou bôa impressão, e- será um

adversário forte para o Avai,com
que terà que se bater hoje.
ASSISTE!'JCIA: Regular.
JUIZ: O sr. Manu@l Morais

teve uma atl2ação firme.

Os quadros
Os quadros estavam assim cons

tituidos:

Atletico:
Pelanha

Matos Jair (Oscar)
Borba Luís G1\to (J IIlr)

Beleiê,Secura, Brito,CoIaço (Borbi
nha) e Toureiro.

.flmerica:
Max

Abiíio II Janjão (Abílio I)
Laranja Manteiga Réco

Saquinho. Suspiro, Mario, Cilo e

Custodio.

Os 3 tentos
AOI 5 minutos de lUla, o!

America organiza um ataque por I
llltermédío de Mario, este dà a ISaquinho, que imediatamente pas-
sa a Cilo, o meia-esquerda fubro- ,.
negro corta ràpido para Custodio� •
que com um chute bem calculado, •
Dorém fraco, consegue burlar a .,
vigilancia de Pelanha, consignando •
o I' ponto, para os visitantes, ga·
nhando assim a medalha.Pelanha
fracassou neste lance.

2' TENTO
Aos 26 minutos de luta, nova

mente Mario envia a esféra para
SUlpiro que escapa célere e chuta
viol� ntamente, Pe!anba rebate e

Suspiro emenda. conquistando o

2' tento para o America.
3' TENTO

C�stinha que substituiu Mario
no comando Ja linha rubro-neglO,
impulsiona a pelota e Custodio

PROTETORA

Sempre

Florianopolls, 15-5-1938

..
•
•
•
•

DINAH e DULCEMAR MACEDO
residentes em ITA]AI', contempla
das, com o premio maior no sor-

teio de 18 de março p. p. no

valor de Rs. f:175$000

REDATOR: Carlos L. da Luz

DOS POBRES

pagando

INSCREVEI-VOS!

Uma caderneta custa apenas 3.$000 já dando direíto
a um sorteio!

(. EGITO: O tapete sagrado parte
do Cairo para Meca.

ODEON� O lider dos IlTALIA: O 15' aniversari .... das

einemas milícias romanas.

PROGRAMAS DE HOJE: POLO�JJA: O regente da Ilun-
A'S 2 HORAS: gri1i na Polonia.

Vesperaa lider GRECIA: O casamento do prin-
1) Complemento nacional da D cipe herdeiro da ,_.Jrecia.

F B IUG05LAVIA: O natal ortodo-
2) PIMENTINH.-\-um.l gosadis- xo do pequeno rei da lu-

sima comédia com Jane Wi· goslavia.
thers. L\lGLATERRA: Aviação tran-

3) O AMIGO ABANDONADO-- satlântica de amanhã.
um ótimo drama de grande� ITALlA: O casamento da sobri-
torcidas com NJah Beery jr. nha do Duce.

4) o MIST�RIO OU BI\I�Ro EE. UU.: "War Admirai" cam-

o América realizando a sua f:>rirneira par
tida na nossa capital, conseguiu der rotar o C.
�tlético Catsrinense, pela contagena de 3 x O.

Hoje, ás 15 30 horas, o �mérica, realizará
o seu último en'contro,enfrentando o Aval F.C.

CARTAZES
persdo em lugar do aprovado e

25., Realzando sexta-feira passada, qUi: vinha acompanhando o lance, aceito. M a is de m 1-
s-u primeiro jogo, o America emenda perigosamente no canto Ha seis anos atrás, íiz um es- I hões de an íobteve a vitoria sobre o Atleti- direito do arco tricolor, obtendo tudo cuidadoso de todos os qua- ••
co, pelo score de 3xO. u 3' e último goal para os seus. dros e jogadores no Tameia Es- m a IS
O jogo apresentado por ambos tadual dI! Kentucky. Durante mi- N I' R' U-' dAo vencedor coube a taça _.

'1
o nstrtuto 10 pJ fi euse

os adversarios não agradou a pe- CARLOS G01'vlES. nha obdserdv�çao, VI acontecher CVOl� de Carne", <':U1 varias sessões,
quena assistencia que ocorreu ao

H"
. ,sas ver a erramente estran as. I

I' d b idenci doJe a tarde o América, as

I d d I d
rea IV. as so a presi encia ogramado da L.F.F.

15 30 h 'f ' d qua ros e pequenas eseo as er-
ce]. J''v\acl'el 'l'erra, fizeram-se cs-O C At' ti b'" oras, en renlara o po ero-

d. te tCO que tão oas
so esquadrão do Avai. ,rotarem qu� r05

qlhue apar�ntem�n- tudos de assuntos importantes 50-
atuações vinha tendo nesta tempo- te eram muito me ores, 50 porque bre a recuaria e a agriculturafada decaiu muito, desfazendo

O JOGO DEFlENSIVO I alg.um provinciano. não lôre "ins. riograndense, afim de constatardeste modo, em parte a sua fama.
NO BASKET-BALL truido e recusava Jogar .de acordo

as possibilidades existentes nessesFraco, no principio do jogo o com as regras estabelecidas. Del-
ramos de atividades.tricolor deixou-se abater pelo seu (Por G. L. Durus, JUS-, uva seu contrario livre, fintav�, Um dos trabalhos se refere áadversetio modificando porém no (rutor do quadro de interceptava o paS30 e conseguia estati-tice de animais existentessegundo tempo o espécto da par- Midway High Sehool) I marcar dois pontos. Esta boltha
no Rio Grande do Sul. Depois CHINÊ:3-mais dois movi

tida opondo uma resistencia ao
C t

- wing por um só homem em pou-d"d rnentados epi-cdios dêsse se·on muaçao I
e varias COOSI erações, a res-America. .

co levàra quadros altamente ins- riado com Bela Lugosi,Hel-peito, diz que os que os povoamEntretanto, este esforço de nada Quando ingressei no campo da truidos a olhà-los assombrados.
o Eslado elevam-se a um total man Brix e })an Barclay.valeu. pois a diferença ja era I instrução ha onze anos passados, Havia dois rapazes assim no tor-
de 25.348.354 cabeças, assim Preço-I $000. Para amanhã, o lidet tem em

grande e a deleza rubra desfazia eu era coagido pelos costumes e neio estadual daquele ano e um discriminados: cartaz o drama de horrorea com
{.IS ataques tricolores. sistemas tradicionais de bola-ao- dêles levou seu quadro atê as fi-

Bovinos 9.360.511 -A',; 4,30,1),30 e 8,30 horas: a sinistra dupla de monstrost-c-
O America possúe um esqua- cesto, nos quais cu Iizéra meu nais. Convenci-me de que se um

Ovinos 7.347.320 Sessões elegantes 80:(15 KARl.OFF e BELA
drão, podemos dizer bom, tendo treino de bola-ao-cesto. Nos meus homem, não instruido, poderia fa-

Suincs 6'444,803 Um grande, um extraor diuario

I
LUGOS!.

seu ponto forte na deíeza. primeiros cinco anos, desenvolvi ler isso, seria oportuno que algum Equinos 1.360.860 I �rarna,. que se desenrola cheio dt
O CORVO.O rubro-negro apresentou um alguns bons quadros, mas quando instrutor treinasse cinco homens

Muares 223.730 rmprcvistcs, prendendo o e: pecra -

_padrão de jogo regular, que cau- enfrentavam quadros de melhor para fazér a mesma coisa. rIor numa constante! curioside d.
CINES f;OROADOSSOb! admiração, pois era um esqua- material que eram bem instruidos, ,., Teta! 25.384.354

para o lance final.Continúa no proxrmo numero REX, ás 2 horas:drão que vinha precedido de a historia era sempre a mesma:

V-----d------u-m-a-g-U-i- Uma cinta da FOX. que reune
O TEZUUI-?O QCt.JLTO-conti.grande fama. perdíamos. Isto fel-m� pensar. Lo- Sala jantar e dormitorio en e-se �h:tira� um elenco de astros de pum-ir- nuação.

"

Comtudo acreditamos que sua €10 decidi que se a escola devia quasi nóvos, o li t r o S vanca (maquina de cortar papel em grawleza: Fredrir Maich, Warne\ APAGA A LUA com Johnny D,)otécnica não seja esta, e que seus sempre ir longe em bola-aocesto, Móveis avulsos e utensilos de perfeito estado. Baxter, JUlie Lang, Liouel Bany· nws e E!t'ah' r Wlthn' y.d �fensOl(,s estivessem num dia ne- devia fazer o incomum e o ines- casa', vende-se a rua AI- Informações nesta redação.
more e Greg101 y Ra[uff.

varo de Carvalho 35. O
•

b di.
WHOOPEE com Eddie Cantor

••�•••t. --------O.V--------.���GO.G eamlD O a g orla0 �r��oGoi�;Jo� Girls.

• • Abrirão as sessões:

: C r é d i toM u t u o P r e d i a I !
VILA :.:Cd�ÕFm�!'me"to naóo

• FOX AIBPLAN
NEWS N. 20148,

chegado pelo aVião da Condor,
contendo a stoguinte reportagem:
HOLANDA: Nasceu a herdeirél

da Holanda.
ALEMANHA: O quinto ani

versario do regi!!lento nacio·
nal sOl,;ialista.

18 DE MAIO!

AFONSO KLEYMEYER,
residellte em Mafr a, contemplado
cQm o premio maior no sorteio

de 4 de fevereir,),' p. p. no valor
de Rs. 5: 175$000

18 DE MAIO

Mais um grandioso sorteio'

peão do prado, vencedor na

sua estréa em 1938.
Preços-2$500 e 2$000.

HABILITAI-VOS!

- A'S 6,30 e 8.30 YOR�S:
TERRA DOS DEUSES com

Paul Muni e Lui�e Rainer.
Preços -2$500 e '2$000.

ROYAL, ás 2 horas:
DORMITORIO DE MOÇAS com

Simone Sim()n e Herbert
Marshall.

OLHOS CASTANHOS com Joan
Bwnett e Gary Grant.
Preço-l$OOO.

JiNoticias do dela II-A's 5, 6,30 e 8,30 HORAS:
SONATA AO LUAR oom

Charles Farrell e Paderews·
ky, o maior pianista do
mUud"l.
Preço-l$500.

........................�

II Atividades
nazistas

o REX ç'xibirá hoie em

!'iuas �;oirél2s á9 6,30 e

8,30 horas moia um vo·

lume de [--l:JTlrlA::3 00
DIA o i Jrnal cinematJ
gráfico mAIS Em OIH.
Damos a seguir o resumo
das repor.aglZns:

DIXIE Rodessa Um tor
nado produz 100 feridos
e 20 mortes; em 2 minu·
tos o furacão tudo arra

zou;
5TA. mOHlrA O mai�r

avião iamai!"i construiào
pronto para alcançar uma
velocidade dIZ 4 milhas
por minuto;

5TO.HAzARO França Um
gigante de 30 mil tonela
õos lançado ao mar;

ROmA :, ronservação de
uma {estrutura histórica.

PORTO ALEGRE, 14-
Por determinação do c::apirão
Aurelio Py, chefe de Polici� do
Estado, c dr. João Gluliano,

i delegado encarregado de todos
05 processos da Delegacia de
Ordem PolitiC'a e Social, elabo-
rou um volumoso relatorio )sobre
as atividaries nazistas no Rio
Grande _o Sul.
O referido tfabalho que está

acompanhando de vauas foto
grafias, foi, ante"ontem, á tarde,
entregue ao chanceler Osvaldo
Aranha, qu� o estudará no Rio /

de Janeiro. ... .
...l.-

General Justo

Páginas femininas

PAR15 As últimas r.,odas
trazendo as rendas para
o pri" eira plano;
-·lama servindo de creme;

6EORBIA 05 presidlarlos
no Estada de Beorgia
cantam seu último 10-

Jil'mento; � .. cL _ ,.A,�!í.V;:&J

Páginas Esportivas

" CADERN ETAS? Só as da Credíto rVlutuo � �es��6;peonato óe pêso
.. Predial a unica sociedade que cumpre tudo o que A as corrióas õe inverno de.. � lanchas-motor;• promete. .811

o ampeúnato de 5Ryae

I• a 1938.

•••••••.----------...-.===�-----...... _-- --.--

.,PARIS. 14 - O ex-presi
dente Justo chegou ontem a esta I,
c8fiital. sendo recebido na e�ta'

ção por numerOl'JS amigc 5, qre
lo acolheram caloros ,rrente .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAdolar Sch ar1--� Companhia Nacional de Navega-'
Endereço Telegr.: DOLi' , C�i-xa-Po-st-al-,3-2 çã-' Costeira
s. fjF�ANCrsco DO SUL- STA. Cf\TARIt\A

P F I IAGENCIA DE VAP01?ES; Movimento Maritimo.. arto larianapo is
Companhia Salinas Perynas=-Rio Serviços de Passageiros e de Cargas !
����g���e�r;�i1�:;� \:ji�\:���::::�\� 1''' Para o Norte ..�

. , .

Para o Sul

' .

Na�vegação Cabofriense Ltda.o-Cabo Frío
. __�.

_

I
Vandenbrando & Cia.-Santos

VJACEi\S DI;\ETAS Pl,I<A o peRTO DO RIO DEj,\NEIRO

Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE pJ.NEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
� porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
II Recebe cargas de importaçãe, do País oUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

A. Recebe-se cargas e encomendas até §a 1 véspera !das saídas dos ípaquetes
D�"'VIO DA E. DE FERRO ARM�\ZEM PROPRIO VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a.

SERVIÇO GARA�2!P0 E RAPIDO=-_!REC":!._S MODICOS. ,�
testado de vacina, A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazena da

-

-=
..

- ... "., .:iiii:á:' ".".� - .

Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-

����)l�]
--- ����� menté para bordo em embarcações especiais.

� B I ESCRITORIO-PRf\(A 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
�1 A Favo ri'ta � ARMAZENS--C�,:SBADAR6�.·3:--(FONE·166�)-END.TELEG.COSTE{RA
�

..

.

.

I·�. Para mais lnforrnacões com o Agente
�:(4 Escritorio em URUSSANG�

� '1_"; .,?,��
. ..J_: �ANTqs CAR�OSO .' .. ,'"

Santa Catarina

I·
�
..�.��;t:��.$!2����S57"��ÂVAi4�.��iJ� �Em loteria a sua favorita � f::J Cálculo de qualquer Planta,execução, fis ..

I� fi estrutura em con- cal tzação e direção
� ereto armado de obi as

Rua Felipe Schrnitd n: 7 e 17 a �l e feno Aparelhamento com �� plete para censtru-

R!��� ções de pontes em gj
� concr-eto armado �

�� i� � Omar 6a,neiro Ribeiro. �
�� � ,��"t� tl\\1�1 'i]

I '�05 CLl>.SSICOS ENVELOPES FECHADOS � �
����� ������,.,.J'l1$w....'!fWPi&= '.......... 4Qi&OidU�j , Hua 115ide Novembro, 416 •

SALAS 12�t� l�DAR.

. � �Banco do Brasil :

�
�
�� Associação
� Comercial de
"� . Florianopolis
� �

II',� m'
A Associação Comercial

Ob t t d I�I I! t de Florianopolis tem o pra-ras can ra a . as n011 ·Hsemes ,re zer de avisar que acaba de

� de 1937 � instalar em seu Consultorio

� � Juridico uma Seeeão de

� � Cobraneas a cargo do

�
donte emlconcreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curitloa-S. Mateus)

� respectivo Consultor. Advo-

��
Ponte de�ccncreto armado sôbre o RiQ S, João (Estr. Curitíba=-lotnvlle)

� gado dr. João José de Sou-1Itai.'" Prefeitura € Forum de Mafra

�
Ia Cabral, encarregando-se

�� rupEscolar de Mafra

�
este das cobranças judiciais

� Grupo Escolar de Rio Negre .

d d bi� Grupo Escolar de Iratí � ou amígaveís e e ItOS -o

� Maternid d d R' N � íerentes a .contas comerciá�e
�

a e e lO egro � de nl SOCIOS podendo ais

� E�tação Experime�tal de Vi�denc�as em,Tijuco PretoU(Paraná) � .

t ssados' Sé! dirigirem 'e
� Diversas construções de resideneias

i. � ����� séde, á TU1 FeJips
l'ôl""�.�"'����Â�.&?B7�AVAVA.,. Schmidt n. 8 (sobrado),

N o�Estr\'3ito Ponta do Leal

�

I EJ -I· L H -E T ES

Federal e Santa Catarír.a

Capital
FWldo da re8erva

10(;.000:000$000
-259.746:100$oDO

��j:®U���;,23
EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.'\RIAS

AGENCIAS E CORR:SSPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOGI\L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes jures:
Dep. com Iur is (COLt'lERCIAL SEM UMITE) 2% ala
Dep, límrtados (límite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :Gom retiradas tam-

bem de quaisquer importaacias),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

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

4%�ala
5% 'c

4,5% aJa

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

"Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás 15 horas
..J:\o�,,,:a��,�9s: d���2 .. h.��=.,,--_

E'nde� telegraflco: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

gaze-ia, &t,m laD'

tscelanea l
não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrlfique os seus preços

Rua Trajado no. 29
O Paquete ITAGIBA sairá á 14 do cor- O Paquete ITATINGA sairá á 18 do

_

rente para: corrente para:
Paranaguá, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória. Baía, Maceió,

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros para os demaís'por
tos sujeitos a baldeação no Rio de janeiro.

I ����'?ce� procurai,
� Casa M'lsical, que conta com a

� o��cina melhor montada na ca-

� pital,
.

Rua João PlOto, J 2

Fretes de
..

cargueiro:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

ENGENBDlBO CJIYIL

Tel. 1503 Curitib. ., Paraná

--- • J -

. - ...,,-'

". Forml·d�fvel ,
, �*" . .i, ,. Sandalias e sap�tos de

tiras Calçados de todas as qualidades aos
, menores preços, desde" 1 0$000 e di·

retamente da íabrlca.
.

CORTUME -- BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca.
sacos, Gorros de couro, cintos. etc.

SEÇÃO de vendas a varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Pedidos çlo interior á CaIxa Postal 124

Grande vendas estão sendo feitas das maqui
nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

I

nhecer nossos preços e condições de venda.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e JOSé Galli.mi.

Rua�Conselheim Mafra, 66
FLOf{IANOPOLIS

R.TRA.JANO N. e LIFlorianopolis
---------- -

II

"

Advogado
J Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt]
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Desembargador
Salvio Gonzaga.

ADVOGADO

Valde.nar
Buriga

Inscrito na Ordem dos
Advogados - Secção de

Santa Catarina

ADVOGADO

Cobranças amlgaveís e

ju�lciall
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
'

fLi:�m DE MoeDEIRA

A DIRETORIA

. .�_ .. - , .. ,� '-�." -- -,"- .... -� � .� .. _ ...... -- . ...,. ,,, ......... " , ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!!o�sa ENLA! i"aA
Heahzon-se, ôntem, na vizinha

MONSENHOR MANFREDO cidade dm São José o enlace ma- ������������������_��������������.������-��_���__� �� �R_���_
LEITE trimonial da gentil senhorinha A V OZ D O P O V O Proprletarle e D�retor Res:()onsavel

Decorre. amanhã, o dia do Zilda Filomeno, professora nor- J �.\_ I R O C A L
aniversario uatalicio do n08SO ilus- malista, filha do nosso saudoso
tre conterraneo Monsenhor Man- conterraneo sr. José Filomena,
fredo Leito, figura de proieção com o telegrafista sr. Umberto
no cIéro nacional, onde desfruta Machado.
de real estima e invulgar c0ncei-1to pelas aprimoradas qualidades Healizcu-se ôntem, na cidade
espirituais que possue e o tornam I de Itajaí, na residência da exma.

crêdor das homenagens de simpa- viuva Brito o enlace matrimonial
tias que Ibr serão tributadas. i de sua geaciosa e gentilissima fi- Continuação da la. página« A Gazela ", muito

afetuosa-I'
lha senhorinha Odornelia Brito

mente, cumprimenta-o, com o sr. Alcides Philippe, con- Prêsos de destaqueceituado comerciante em Praia
D. flue na data de hoje, o

ani-I Comprida municipio de S. Jo: �
versa'o natalicio da senhorinha

'

Maria Carolina Boiteux, filha da CHEGAll! UNS
viuva (lo saudoso des. José Boi
teux. MAJOR MARCOLINO CABRAL

Ocorre, hoje. aniversario nata
licio do nosso conterraneo sr.

Renato Francisce de Melo, Iar
maceutico.

Transcorre, hoje, o aniversario
natalício da senhorita Nilsa Cunha,
funcionaria da Companhia Tele
fanica Catarinense e gentil filha
do sr. Dario Cunha, militar re

formado.

Faz anos hoje, o sr. sr. Har
peres Pereira da Silva, funciona
rio do Tesauro Estadual.

Fez aos ôntem a senhorinha
Ursulina da Luz Melo, filha do ,

sr. Olegario Felisbino de Melo, I
Iuucionario da Eetação Meteoro-I
logica desta capital.
Fazem anos hoje:
a sra, Natalina Sartorato Alves.]
a ira. Inês Urbano Manguilhot: i
a sra. Amélia de Oliveira; 'Escontra-se nesta capital o nos

o farmaceutico Renato Ferrei- so distinto conterraneo sr. maio"
Ta de Melo; I Marcelino Cabral, operoso e de-

o Ir. Ivan Natividade; dicado prefeito municipal de Tu-
o jovem estudante Mario Cli-, barão.maco Silva, aplicado aluno do

IGíaâsio Catarinense. CAP. DELAYTE

Decorre, amanhã o seu ani-] Está em Florianopolis o sr. ca-

versaria natalicio o sr. Artur Ca- pitão Romeu Delayte, brioso ofi
pela, funcionario da Alfandega cial da Força Pública e cornan-
desta capital. dante da Companhia Isolada de

F ' h-
. I Herval,estejará aman a, o seu

am-jvcrsano natalicio a graciosa e in- MIGUEL ATERINO
teligente menina Marina, diléta
filhinha do nosso distinto

conter-I'raneo sr. dr. Altarniro Guimarães,
Secretario da Fazenda.
A' noite, a aniversariante, ofe-'

recerá ás suas queridas amigui-Inhas, uma festi.nha intima, ser

vindo u'a mêsa de dôces, com

guaraná.
Faz anos amanhã, a exma sra.

d. Argentina Oliveira, digna irmã
do nosso distinto conterraneo sr.

revmo. Pe. Gercino de Oliveira.

Nizia, é a galante filhinha da
viuva Ilda Spoganicz, que v�
passar amanhã o seu natalicio.

De sua viagem a capital pa
ranaense regressou o distinto e

aootado comerciante desta praça

Passa ananhã, o aniversario do sr. l\'liguel Aterino.
menino Helio, filho do sr. Adol- OUTROS PARTEM
fo Reilil, comerciante.

Sague, hoje, para São Paulo,
em visita a pessôas de sua fami
lia, o comerciante da nossa pra
ça, sr. JaCÍ Daussen.

Amanhã, & menina Cenita, fi
lha do sr. Lindolfo Souza, Chefe
das Oficinas da Imprensa Oficial,
fará anos.

MELHORAS
Tem experimentado iensiveis

melhoras em seu estado de sau

de, o sr. Nestor Moreira, comer

ciante nesta praça.

VIAJANTES
(Via terrestre)

Lista dos passageiros que se

guiram pela Viação Cruzeiro
Ltda.: - Darci V. da Silva, Ma
rina Ventura, Izolina Paiva, Ar
naldo Bonateli, Olga Bonateli,
Franscisca Sales Potinho, Helio
Fernando, Zelia Corrêa, Emília
Moreira, Adelia Dutra, Zita Du
tra, André A. Boykea, Trantheim
Vallratk, Aquilino Werner e Li
dio Souza.

NOIVADOS
Com a gentilissima senhorinha

Herondina Porto, professora do
�rupo escolar de Tiiucas, e filha
do sr. Juvenal Porto, fiscal de
armas e muniçõe3 da Secretaría
da Segurança Pública, ajustou
nupcial! o sr. Eduardo Virmond,
funcil9nario estadual.

..

z
L A D o

RIO, H-As prisões mais im
portantes realizados durante o dia
de ôntem, foram a dos srs. Gus
tavo Barroso, Madeiras de Frei
tas, Mausueto Bernardi, Vieira
de Alencar, Ranl Leite, Helvio
Fernandes, Raimundo Padilha e

Olavo Cardoso.

,_"

VISITARAO BLUMENAUJosé
meno

Filo ...Revolução
Integralista o interventor Nerêu Ramos

nerat Meira' de Vasconcelos
dante da Região

coman-

oe ge
Realízou-se ontem, solenemente

na séde da Associação Comercial, a

inauguração na sala de honra do
ex-presidente e saudoso eonterraneo
sr, José Filomeno.

Falou, enaltecendo a obra do
extinto, o comerciante José Gou
Iart, que numa peça oratoría, pos
em relêvo os meritos e as qualida
des de trabalho do antigo presiden
te que tudo fez para o engrandeci
mento e finalidade da Associação
Comercial'

Agradeceu, em nome da fa
mílía do homenageado e da firma
Filomeno Cia., onde o extinto exer

ceu sua atividade comercial duran
te longos anos, o sr. dr. Fulvio
Aducci, que se fez ouvir numa co
movente oração.

Os nazistas terialD
armado os inte

g.·alistas

A 28 do corrente, chegarão a esta cidade os exmos,
Gal. Meira de Vasconcelos, comandante da 5a. Região Militar,
séde em Curitiba, e Dr. Nerêu Ramos, interventor Federal no
tado.

Srs.
com

Es-

As altas autoridades virão em visita oficial a este Munici
pio e aqui serão recebidus com as honras devidas aos destacados
postos que ocupam.

Ss. Excias. serão alvo de manifestações de simpatia e a

preço, constando, do prozrama que está sendo elaborado, al im de
um grande banquete que lhes será oferecido pelas autoridades fede
rais, estaduais e municipais, classes conservadoras e povo em geral,
urna parada escolar, em que tornarão parte todas as escolas, publi-

AssolOl/JIacãO I cas e particulares, do municipio,
NOVA YORK, l4-Sob o ti- ... 3' O Sr. Dr. Interventor Federal presidirá, na manhã de 29,tulo cA advertencia do Brasil»,

C t o ato do lançamento da pedra fundamental do edificio do Iorum,<The Pos» escreve: olnerciaa que está sendo levantado ao lado do Paço Municipal.
«A frustada tentativa dos ca- O ato da recepção das ilustres autoridades

-

será abrilhanta-
misas verdes do Brasil põe em d I B d d 1\,r .

d F I_) bli
destaque a oportunidade do pro- A Itosse do sr. ReI- o pe a an a e Musica a orça u ica.

jeto apresentado ao congressolmuth t'ett, na presi.. ��-�-����--="'...=""",n_== J

pelo sr. Maverick, relativo á co- dêneia i li I·laboração militar, econômica e

I
' I •

c�ltural entre os países da. Ame- ,: Cruzada Nacíonat de·
rica do Norte e da Amenca do
Sul. I _-----
A revolta dos integralistas, pa-] Edu,�a�ao

ra se apoderarem do poder, se- \ �
guiu-se ao acôrdo entre, a Argcn-

----

tina, o Brasil e o Chile para I C O N l' I T E
• • ,...,. !

resistírem em açao conjunta COl1-!

:j)�i)ii't����li,�ll;tra a crescente influencia nazista I !;
e fascistas e sua interferencia nos'

países latino-americanos.
Sacos de munições fabricadas

'na Alemanha foram encontrados

quando a policia efetuou prisoes
em todo o país. Foram prêsos
seis empregados da filial brasilei
ra do Banco Alemão, que se

achavam entre os chefes da re

volta, o que veiu aumentar a pro
va de que os integralistas foram
armados, auxiliados e subsidiados
pelo nazismo.
No momento, a influencia do

fascismo italiano se faz notar na

Argentina e Perú, enquanto as

atividades nazistas se desenvolvem
no Brasil, Chile e Guatemala. E'
de esperar-se que, depois da li
ção da abortada intentona do
Brasil, o Congresso aprove o pro-

I jeto do sr. Maverick, que prepa
.

ra o terreno para que os Esta
dos Unidos conservem o hemi�
ferio ocidental livre da agressão
fascista»

Transcrito de O
do Rio de 14·5.938.

A Cemíssão Executiva da Cruzada NacioftaT de Educa
ção de Santa Catarina, tem a honra de convidar as exmas, auto
ridades civis, militares e eclesíastícas, as associações de classes,
�em ç�rno a todos os socíos e amigos da Cruzada, para asststtrem r
a sessao solene de encerramento da SEmana de Alfabetização, a

II realiZ.
ar-se

a.m.anh.ã'.
16

'.10
corre

...•

ate

..

' ás

.20
horas, no salão ncb,'

�I'
do Clube 1� de Ag()sto.

II
Far-se-á ouvir, por essa ocasião, a professora e [e rnalís"

I
ta Maura de Sêna Pereira Lamot te, I,

'���b�-;Y�r.;;'��;:t;��iiam:;;;;';;';-_---

r H
·

"Cari "

d ii mas anocas
e

na terra
Após a homenagem p03tll�a ,I CeI. Cordeiro

prestada ao sr. José �'i omeno, na

sê te da Associação Comercial lIe F�rl·� .

Florianopolis o acatado comerciante li uS
sr. Oscar Cardoso, diSnissimo pre- Não se relactona, com o sr; GlS-
sídente da Associação, leu o relato- par da Silva Gomes, empreda;r'o do
rio da sua gestão, e eo terminar, A bordo do avião da PANAIR, I Restaurante Casca tinha, lambem
convidou o conceitundo industrial passou, ontem, pelo nOJSO porto, conhecido por CARIOCA, a ocor.
sr. Helmuth Fett, eleito presidente vindo do Rio de Janeiro e CJm des- rencia da rua Ruy Barbasa, em que
para o periodo de 1938 a 1939, a tino a Porto Alegre, o brdvo e va I certo individuo, com a mesma ai.
ocupar o seu eIevad. cargo, tendo loroso coronel Cordeiro de }'ari33, I cunha, fazia tiro ao alvo, sendo
sido nesta ocasião muito ouraciona- ,ilustre Interventor Federal no Rio detido pelo 8uarda noturno.
do o atual presid<!nte, que em bc- II Gran':le da Sul. - _ .. -------.------

las palavras agradeceu aquela prova Sua Ex:ia. foi cumprimentado a' FIL'I'ROS•••

de confiança e solicitou dos seus: bordo pelos srs. Interventor Fede., P� t t'f'
pare3 que o ajudássem na ardua ta-

I

ral, comandante do 13 B. C., capi- a:3 mo ores. fi a_SI.COS e mo·

refa de que estava incumbido. tão dos poetos, comandante da nofaslCo., os maIS efiCIentes, pro·
Ao finalizar o seu brilhante dis- }'orça Pu'blica, Secretários de Esta· curem na casa

curso o dinamicoindustrial sr. HeI- do e outras altas autoridades civis A MUSICALJORNAL I muth Fett recebeu vibrante saiva
I
e militares.

Rua J
-

p.de palmas. oao anto" 12
r------------------------------------
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VIll tino COSTUME ou CASACO DE LA FEITO

Custa na A DELAR
MENOS

do valor normal do tecido EM METRO!

VERIFIQUEM ,
•

Lindos Modelos Córte Esltleradissirno

OOEON o líder dos cineanas""'HOJE�A's 4 112, 6 112 e 8 112 horas
Você não só assistirá, como tambem viverá o enredo e sentirá todas as emoeões, dessa inesquecivel apresentaeão

20TH. OENTURV-FOX

O C MINHO DA GL..O IA
com: FREDRICH MAROH� como o oficial que desejava todo 4) amor de umamulbel& ou então nado •••
WARNE":R BAXTER, (f!DmO o comandante, cujaunica razão de viver era o amor de UOUI mulher•
..J '-,NE LA,NQ, é a mulher que amava muito, mas só poderia dar o seu amor a um homem.

L10NEL EIARRVMORE, o velho soldado que lutou sob as ordens de seu filho!

No Programa:
VILA HI�A Nacional D. F. B.
Fox Airplan News u. 20(48 - atualidades e 2$000

_.

.� � ": 1; .-''':'' .'

" Preços: 2$500

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




