
RIO, 28-0 adjunto do pro
curador do Tribunal de Seguran-

:t'ça, Gilberlo de Andrade apresen
tou, ôntem, ao presidente 00 Tri
bunal Especial denuncia contra

setenta camisa-verdes, no preces
:-;0 viodo do Estado de Santa
Catarina no qual os integralistas
são acusados de articularem um

movimento revolucionario naque
In estado sulino. Figuram como

cabeças, en tre outros, os capitães
Paulo Vieira da Rosa. Gentil
Barbato, engenheiro Alvaro Luz
(' Everaldo Leite. O sr. Gil
berto de Andrade denunciou to- I

rio �0I?0 incursos .1:0 artigo 4: Icumendo com o arugo 1. da Lei i
de Segurança.

Dois cidadãos estranjeiros es··

1 iio en vol vidos nêsse VO luU1Cl I;o

processo.

Ilm liberdade os Sl!.8S.

Illald Leite e I!Jorge
Pinheileo Ib·issola

RIO, 28 As autoridades da

lJelegrcia Especi.al, tendo em vista
(1; conclusões do inquerito i.nstau
rado a respeito das atividades da
(hamada Camara dos Quarenta,poz
tntem em liberdade os srs. Raul
l'erreira Leite e Jorge Pinheiro
Lrissola, membros daquele orgão da
A. I. B.

AZETA
o adjunto do procurador de�I����'-_!""""-�-----------_·-· --��-����������������������������

n.unciou:os comoJncurso nos ar _IA V O Z D O P O V O
tígo acima combinado com o ar

Ligo 18 da lei 88 de dezembro
de 1937, considerando agravantes _

preponderantes á sua qualidade I ANO
de estranjeiros. I

DO TElEFONE'Jornalista MartinholCresciuma confia no seu
I

=====

(�lIado Junior I Interventor
,

Af:ausencia .do diretor desta I CRESCIUMA, 28 - Estamos seguramente in-
folha, por n;�tlvo de, como mem- ; formados VIIue (O Banco de Industrla e COlllercio de
bro da cormtiva do sr. Int�rven-' , ...

• . _ �

ter Federal, ter seguido para o Sa!'ta _Catartn�, den�r? do prazo. maxsmc �e três
interior do EstarIo, deixa-nos á. meses, H1stalara uma flha� nada cidade.
vontade, para que possamos fo-I Reina gra.sda entusiasmo em toda a popula
calizar, _com a .neces�aria jus�iça. f

çãe pela campanha encetada pela GAZETA e demais
n, atuação cl(� JOI'?ahsta Martinho Iornals do Estado oro criação da comarca e da cole-
Callado Jurnor, a testa da Asso-I _

' II'"

ciaçi'ío Catarinense de Imprensa.j torta federa!_ . . _ .

A soma de serviços por êle I GreSCIUmil, O mais rrce e futuroso ununiClplO
prestados á classe, foram de mol- confia na alta vlsãe dos dirigentes do pais, tudo es

d� a l(lnJUl�o digno da reafirma perando da ação pregresslsta e Iustlcelra do emls
çao do apreço. que, desde

s�m'l cente Interve.ntor Nerêu Ramos em prol dessa
pre, mereceu aos que mourejam d A "t-

_

1

I
ncst a: lides. gran e".- s nraçao,

!'{U:l haslas�e o q�anto. fez, no J A····B·
..

S·
..

O··.���V·
..;···..O-�·:;:..···:;·N·

..

E·Gt·R···A·
...

L··{De concerne a assrstencia a to I, Jbs.lii U.!I:.d-
dOR que porventuram dependeram

'

d.1) pi estigio da Associação e te- MWGUEl COSTAriamos como monumento impere- .a J

civel do seu devotamento, a obra
que está patente. na sêde da nos- RIO, 28 - O juiz comandan-]
sa agremiação. 1 e Lemos Bastos Junior deu :>., . :
,

A divida q�e os jorn,,�listas d,e diencia para juig,al' o pro'e��1 � ; 7 i
Santa. Catarina contrairam pala do Estado de São Paul, rm que

' P_assado a segu�r � funcionar em

com Martinho Callado é daque- f' becas
.sessao secreta o 1UlZ Lemos Bas-

I

. , . iguram como ca eças, o ex-ge 't dit tenclas que so .podem ser saldada, neral Miguel Costa, I os 1 a a sen ença para (ii escre-

1 h t
-

os ex-coro-
I vente dactílografar.pe o �econ ecimeno'.. Heis Cristovão Silva e Melo Ma- Reaberta a sessão, o l'UI'Z rela-Deixando a presidencia da ., �

A.C.I., por motivos de saúde,
tos.

. tor passa a lêr a sentença, que
seu nome ficará para sempre a MUlt� ?�tes da hO!:3 marcada não só absolveu o ex-general Mi
ela ligado, porque se não fôra o

para o micio da s.essao, começsu , guel Costa como todos os demais
seu esfôrço, a sua alta visão e o � acorrer ao Trl.bunal pes��as acusados.

prestigio que lhe é assegurado llltere5sada� no feI�o e familias Fundamenta o juiz a sentença
pea inteireza moral do seu no-

de alguns reos_. ?evIdo a sala de dizendo que não ficaram provadas
bre caráter, jamais se teria con-

trabalhos do JUIZ Lemos Bast_os as imputações que foram feitas

seguido tornar efetiva essa gran-
ser pequena I?ara conter os

_

aSSB- aos acusados.

de aspiração da classe.
tentes, o presIdente. do. Tn�unal As testemunhas de acusação são

As palavras que aí ficam, não
resolveu que a audler:c1a tivesse as de <sabe> e ouvir dizer». Qua

traduzem um méro dever de log.:'-r na sala d�, s:ssao plena, no tro delas não compareceram ao

C () r t f' Z i a, porque são o pro-
salao nobre do � nbunal. I Tribunal, enquanto as de defes!l.,

duto de um dever indeclinavel,
Aberta a. sessao a palavra e são pessoas merecedoras de con

para com êsse camarada que tem
dada ao adJ_unto do procurad?r fiança absoluta e prestaram de

t.anto de brilhante, como tem de �de�ar Farra Lob?to que apos poimentos concisos e esclarecedo-
lLlstlfI��ar a denuncIa. pede a con- res.dfêdicado á classe a que pertence I

-

d d
e que tanto tem sabido honrar

(enaçao os acusa os nos termos Dessa forma não ficolI positi-da mesma_ I dtI. d
.

e prestigiar. va o erem os reos pratIca o e cn-

me dos artigos l' - 22·, para·
I grafo 2· e arti�0 23 da Lei de
Segurança, conforme diz a de
nuncia.

f:;ALLADO

INUMERO
Proprietarão e Diretor Responsavel J A I R O

-----------------_._------ ----_._---- .. ---�-
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Conforme noticiámos, segui u,
ontem. á" :� O horas da manhã,
para Blumenau e n· "'[ nia, acom
panhado de Sua E lU . Esposa D.
�;eat['iz Pederneiras .. uu.os, o sr.

dr. Ncrêu namos. i.usí re Inter
vent.or do Estado,

O Chefe do Executivo catari
nense, fez-se acompanhar da se-

guinte luzida comitiva: I
Tenente-coronel Candido Cal-;

(;'t:, capit.ã? Carlos .Menezes de 4) enge:nlteir@ Gr�lDvile quando ellea eoudll.-
Bnto, capitão �st�r?Ide Arantes, zíido á policia DO dia do crime
comandante Cristiniano Aranha"
comandante Epaminondas Santos, I

.

tenente-coronel Cantidio Hegis, S. PAULO, 28-As autoridades nha subordinado as testemunhas
(ir. Carlos Gomes de Oliveira, "'dI'. I polici�is 1

não con�egui.ram desY�n- serão tambem processadas. Mas

Ivo de Aquino, dr. Ivens de dar amua o misteri o que palra permanecerá o mistério em tôrno

Araujo. Otavio de Oliveira, dr. em torno do crime do engenheiro dos motivos que teriam levado o

Manoel Pedro da Silveira e se-I
Granvile. engenheiro á consumação do cri-

nhora, dr. Celso Fausto, dr. José Na noite de 23 oe. Fevereiro me.

Ji"tlcha Ferreira Bastos, dr. Tolen-I do a�]Q corrc:1t8 YanCl Granvil.e
'tino de Carvalho dr, Udo Decke, Harns aSSDSSl!1U\l, com quatlT tl-

Jáu Guedes e jornalista Jairo ros d� rovolver. SlW 8sposa, Leo

Callado diretor de A GAZETA. nilda Lima Granvile. Prêso logo
Em Úajaí, iNgressou na comi-, dep�i8, disse ás autoridades que,

tiva o capitão tenente Humberto' ao ht:ar o telefone. para cn�a,
Alves, delegado da Capitania dos. surpreendera uma lH1ha crlJz?ua,
Portos, devendo a ela iuntar-se na qual um r,xIT�1nho man!mha

em Blumenau, o capitão do porto: paleslra amorosa com sua e�posa. trhnsde São Francisco do Sul, Goman-l Regressando
ao lar, desvaIrado, �

dante Alvaro Pereira do Cabo. en;bora, encontrasse. a esposa (!l\�-Immdo, matou-a fn31�1�nte, n 11- RIO, 28 Investi�adores lia De- N
· A seguir a palavra é dado 80

_______ --- ros de rr.volver. A PChCl3 apIJ!()!l, legacia l'<;speclal de Segurança PoU- ovas prl- defensor dos acm;ados. O causidi-
em inq:uer�to, entreta�to, 4U() ii I

tlca e Soeia' 1?,renderam, onte�, en· _ co Castilho CobraI assumindo a

�.. .._ .....r'.o·r.o""m"'" na trag'ed13 fora premedItada Dor tre as estaçocs. d� .

Madureira e

soes tribuna contesta a denuIlcI-a dl'-.._" iIj,..:::; .,...... � • ,
-

_ '-. Osvaldo Cruz, o ll1d!Vlduo de nome

Palestina motIvos ate agora nao co?hec�-I Miguel Ferreira da Costa, que ali zendo que (IS seus �onstituint.es I
dos. Tanto que o engenheE'o tl- se en.cO:1trava óispusto, ao que prc- com especialidade do ex-general

.

I
sumcm as autoridades, a provocar

RIO 28 Pld a Miguel Costa não procuravam sub·
JERUSALEN, 28 - Elemen- .... _ .... _ .. ... �..___ .�m .. "'_.·'�d •• um c{wque de tl'CS. ,

.

- ros3egu no. S
d

.

tos terroristas fizeram saltar uma I
Lev3do para a Policia Central, suas dilicrencias em torno ios I

verter a ar em,. nem que estIves-

Miguel, que fazia parte da brigada .

'"

d 1
sem cOlllprometIdos com o ex-

mina, nas proximidades de Ga-

U o:d. t
de choque da Acção Integralista, foi

aconteCImentos a madl'ugac a de
I 'C L' C I P

Z3, na estrada dp. ferro da Pales- m dnc�. en e n�

'1
apresentado ao sr. Emilio_ Romano, 11 do corrente a Se'!ão de SeO'u- capl ao UlZ �r os restes para

m!ll , .

'
.

� '" subverter o reglmen.
tina ao Egípto. Em consequen- chefe da Segurança PolitIca. rança SocIal, chehad& pelo sr. Se-

A t t h d -

cia do atentado, parte do leito C ar.'J\ do"" Co Populares informados a respeito rafim Braga, prendeu ontem ases emu_n as e
_

acusaçao

am u :s -

I
da crimil1.?sa intenção do prêso, d' J

I

1 S'l C
em seus depOImentos fIzeram a

. ficou danificada, o que acarretou tentaram lIncha-lo, sendo, a custo,
me ItCOd ose (a Idva amlPtos, defesa dos réos, diz o advogado: to-

a 6uspensão do trafego normal
muns I

impedidos pelos pcUciais. apon a o como um os assa an-
d

- -

d I
por algum tempo. teil do Palacio Guanabara. Espe-

os sao unammes em
. p;c arar

Alertada logo depoI-s uma pa I, -------' ram as autoridades, dH.s flua'! de- qube de�conhdecem as datlvl�ades., .
-

_ . su verslvas os acusa os Igno-
trulha de agentes de policia lan· LONDRES 2 Q d f I I . claraçoes, Importantes elementos d :

, 8- uan o a a-
, para o inquerito instaurado a

ran o que .os memos estIVessem
çou-se em perseguição dos terro-

va Gntem na Camara dos Comu- I Morreu em defesa't comprometIdos no levante extre-
ristas com os quais entrou, na re

ns um representante, discutindo
I eSi-ll. râspeI r· S

mista de novembro de 1935. Os
gião de Tulkarem, em choque, no um projeto relativo ás Finanças,: ._@ I IOd d f

- III a pe a �gt1rança Social, predicados morais e a honra do
qual perderam a vida dois poli- dois jovens que se achavam r183 ��a efla I a e l?rtam JPr;&osRon emb os Uinftfegra- ex-general e os serviç@sprestados
ciais e tres do� assaltantes. Com ...:J IS as oao asem erg de á d 1-galerias gritaram ao me ;me) teG; - i ! F't O Id F 't d L causa a revo uçao de 1930
a chegada de novos reforços, os O d'

. . . reI as, swa o ur a o uz, _. d I d d
servl'ços de arde'" lograram efe- po: « S �re ltos SOCIaIS são o um-

RIO, 26 O presiclente da Re. A' AI A t
.

S
- saQ lllvoca 08 pe o a voga o de

u.
co rernedlO�. publica assinOll decreto, na pasta F:gr�l�ireJ;sdeeM�o�mo amparo

defD6sa..tuar a prisão dos demais bandi-. Em seguida tomaram os seus da Marinha, considerando promo- epOlS de relatar todos os pon-
dos. chapéos e se retiraram calmamente I v�da ao posto i�ediatamente !lupe- tos aduzidl)s pela procuradoria, o
Etn Jerusalem, segundo as lll-

enquanto outros assistente� da I
nor, ,.]n1'a os ef€'l1os da cOl'icessao de _.

sr. Castilho Cabral pede a absol-
timas informações, a ordem esta-·· pensa0 a que se refere o artigo 36, . -

d d dgalena se aproximavam. do decreto-lei 197, de 22 de janeiro vIçao os acusa os, como e jus-
\'a completamente restabelecida, deste ano, a praça do Corpo de Fu- P h·· tiça.
o que levara as autoridades a sus-

I "t d A
zileiros ?lavais, Severino mota de a ra o OSplCIOpender a toque de recolher. nstltu O e posen ... S}uza, falecido em consequen-
cia de ferImentos recebi(!os na lu'ta

t d,. P
- em defesa da legalidade, durante o

iI Oi" Ia e ensoes movimento subversivo de 11 do cor-
rente.

dos Marítimos

o

A defesa

Fala a d@'esa

� .

Pretendia provocar
choque deurn

Comunistas con

denados
RIO, 28 - Em audiencia do

j.iz Pedro BOl'gci' f.ram conde
nados, ontem, Em processos ori
undos de São Paulo, os extremistas
Francisco Nonat0 de Oliveira e

Alberto Ferreira Prado a um aao

de prisão celular, gráo llillllmo,
do artigo 4 da Lei n- 38 de a

bril de 1935.
Os extremistas acima foram

denunciados por haverem se ma

nifestado partidarios de idéu3 co

munistas que propagavam, ape
sar d. advertencia que se lhes fi
zeram.

Hilcar Leite, outro extremiflta
do mesmo processo, foi condena
do a 3 anos e seis meses de pri
são eelulur, gráo maximo do ar

tigo 23, com o aumento da iexta
parte.
Na mesma sentença o juiz ah

solveu João Alcides de Sales
Francisco Joaquim Freire Joã�
Pinto Caetano, Joaquim' Inacio
de Carvalho e Rogerio Otan Tei
xeira.

O mesmo juiz presidiu outra
audiencia na qual condenou a

um ano de prisão os comunistas
Manoel Roland e Angelo Moura,
todos do Estado de S. Paulo.
Funcionou como adjunt,) do pro
curador I) sr. Gilberto de Andra
de.

'�!lI:@JllJ�irlí._If'lPJ�li'.i�
Afundou UDI lan�a-

minas alemãoRecehemos do sr. Otaviano
Hugolino da Silva, lima comuni
cação,' inforrnando-no� haver as

,>umido o exercicio do cargo de

Delegado do Instituto de Apo
sentadoda e Pensões dos Maríti
mos, gentileza esta pela qual nos

confessamos gl'atos.

KIEL, 28 O navio lança.minas
TRITON "fundou ás 5 horas e 50
por C8l1sas que ainda não puderam
st'i.' determinadas. Vinte e seis, tri
pulantes conseguiram salvar-se mas

quatro desapareceram, receiando-se
que hajam perec ido no desastre.

Fala o Juiz
RIO, 28-Mi(luel Ferreira da

Costa, preso, ontem, pelas anto
ridades da Delegacia Especial,
acusado como pretendendo fazer
descarrilar toda uma composição,
foi ontem levado para o Hospital
Nacional de Alienados, uma vez

que apresenta simtomas de aliena
ção mental.
Vai ser examinado, afim de

poder ser então apreciada pelas
autoridades a acusação que lhe é
feita.

o juiz Lemos Bastos é quem
fala a !leguir, Lê o relator do fei
to o seu longo �rabalho que COO3-

ta de 59 laudas dactílografadas.
no qual analisa minuciosamente a

denuneia, os depoimentos das tes
temunhas quer de defesa quer de
acusação, o inquerito procedido
no Estado de São Paulo sobre as

atividades do acusado e finalmen
te as razões expendidas pela de
fesa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.IA GAZETA�2,9,...5"...938
.--------- --�.__ .

IN
iA ':Ulu NO RIO'

�' �

,n.\ ff\� I O;-1,' 4

ftsJ:{� ��

t-II:! t'I11" dezena de anos 11m escritor patncir-, Alexandre
Passos, bas. ')ndO-f,e ás vezes no testemunho de autores de epocas
mais remota

> ['eve a lQUVi-lVl�1 idé» de nos descrever cenas do RIO
d� J arleiro :: i�Y(', cJgurr:as das quais são realmente pitorescas.

Dé'� :' mos reprodu ,:11" uma dessas paginas, por onde s'{

v;�á corro c !11 [1, e::posn�, e não só elas como as mulheres err

g-�'O!l r,a t. _.J',' ,dOia ci(b:L� b:t: inda ;;>la Guanabara.
"E.-:: nu iados do seculo xvm é que, segundo Roclu.

Pombo, or, ," rr:eça ii instruir o en-ino publico.
F,J ., 'TI criadas ca d- Iras de grarnatica, de latim, grego, fi

I isclia, retonc« '! desenho. Os primeiros colezios foram criado

pelo, jtSlÚa�. Rllws hem-ris sabiam lêr e escrever, e, quando re

v ela varn (' ,5 .. 5 conhecimentos, eram aproveitados nos melhores em

p!egos.

ii posieão de uma
governante

•

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

florianopolis

I I
Direção de ROSE

Lo u i s e R a i n e r

e·'lar. cc l' ,'_rvc

Vé' mos ver dentro em breve um filme que está "fazendo
barulho" na Europa, principalmente em razão da revelação de uma

artista---Maria Cehotari. Linda. jovem, tendo apenilS 22 anos, ê
Vl."!cd2:deiramente artista na interpretação, Muia Cebotari tem, mais
que tudo isso-a voz! E que voz! Essa voz é que está espantando
todo o mundo, mesmo porque a Cébotmi, cum a idade que tem,
já é considernda "kammerasinge"in", isto é, primadona com o encar

go de canções de Cdmera, situação dada apen&s aos grandes no

mes!
"O ROUXINOL BRANCO" será o seu cartão visita.

TA qU�9irr,a da

I pOr\ta dos
cabelos

As �,111ze!as eram criadas corn rigôr , conhece 110 alguma;
(05 fui J. os <:'3 ),';;50S, que se lhes impunham, na maioria Jas vezes,

�1'Jr j'i' re sse de sangue ou d,,; fortuna, poucos dias an.es ou na

hora Ih, núpcias If\lgumas donas tratavam os maridos com um mixto de
ccrimonia e de respeito, como se fossem escravas. Explica-se de
duas rns nei r as: -- uma, era devido r dilereoça de idade, pOl�,
como ninguern Ignora, era comem o casamento de velhos com

enores de quinze ou quatorze anos, li outra, era proveniente do

e�cessivo ciume do m!arid�, �lIe exigia da mulh.er, em consequen- Luise Rainer, a surpreendente La Ra.ner, que -Zíegletd, o crcador de estrelas», nos
ela de ameaças que lhe fazia, exagerado respeito, provocando, as-

I
revelou. Luise Rainer, a atriz premiada este ano pela Academia de. Hollywood em

sim, o terror. mais uma subtilissima interpretação mais uma afirmação do seu talento imenso: ela é
\S cariocas preferiam assistir as missas da madrugada, a- «leadin-layd» de Wili,m Powell em «Flirt,,'-(Escapade), que a Metro Goldwin Maier

fim de nãc serem muito vistas. editou com Robert Z. Leonard como diretor.
Segundo o testemunho do sabio francês La Ceile - que Trata-se de um enredo de Walter Relsch, enredo Iin.ssimo, onde se focalisa um I

11<)5 visitou inesperadamente, porque a expedição em que VIajava caso galante ocorrido em Viena, ao tempo em que Viena era, sem contestação, a
l' G b " id

.

ca- Os grandes pintores sem-
amuare na uana ara

---

DF!SSa epoca os mane os nunca Iam Jun- pital da valsa e dos -ütrts. perigosos.. .

•

to ás esposas. precediam-nas, «tendo a espada desembainhada de- . .______
pre mostra vam Carlos Mag·!ter

baixo do braço ou sob o capote», Irnor-opr'ío pa-1Limpeza de eristaes no C'):11 os trajes que vestira

t\s senhoras ricas acompanhavam na sua indumentaria o r9 1-"1 c> -�., ens I A limpesa de cristaes exi- Na Escola durante a sua coroação. Foi

figurino francês, com ligeiras modificações. Não dispensavam um i ge certas precauções, quan- Carlos Magno um dos maio-

decote ligeiro, nos bailes familiares, mangas compridas e muitas a- Improprio ou desnecessario. E'j do não são cristaes Itsos.e -- Se teu pae ganhasse com res impera.tores da historia,

nàguas ou saias de debaixo. um assunto que interessa direta-I' tran�parente�, para os quais mil réis p,;r semana, qual seria ao mesmo tempo que de

Algumas vezes traziam á cabeça, quando saíam, um cha- mente ás mulheres, Mas que não
basta uma sl�ples l,ava�em o resultado no fim do mês? uma modéstia e de uma sim-

le comprido, o qual terminava quasi nos pés. deixa de inlluir na vida dos hO-l co� agua, fria. Se. e cristal - -Um chspéo novo para ma- plicidade dignas de louvores.

Usavam cabelo, altos, presos com pentes de tartaruga, e, mens, Porque é pela graça e lapidado, e nece�sarJo passar mãe. Jamais se vestiu com'osten:

outras vezes, toucas de hló (�nfeití:ldes. pela beleza que as mulheres en- u�a escova. A s vezes, o tação, e toda a sua vida é

U(nl,avam da s&da do Oriente e de joias com brilhante5. tram na sua vida. E não ha cristal unta-se um pouco e, Fazem bom os japon('ze5 e al- um exemplo de valor pes-
As senhoras pobres utilizavam-se do mesmo figurino, em· graça nem beleza feminina, quan-

neste caso, deve-se esfregai-o guns outros orientaes que não se soaI.

boca gasbs'le"n nos seus vestidos pano àe qualidade inferior. do as rnulheíes descuram da sua �o� um pedaço d� tomate ou !1fendem a ninguem, porque, qua- Só uma vez, no dia da

Usavam na cabeça, em fórma de torso, um lenço delica- higiene intima, Oll por desconhe- I�mao, aftm ue d�lxa·Jo .ber., si sempit-:, toJos os nossos mais I sua coroação. em Roma, dí·

(lamente 1.ljustado, muito semelhante ao turbante mouro. E�ta usaa' cer a sua importancia, ou por limpo. Nada, porem, de .ctnza, fundos di�s"bores e nossas maio- zem c.ue apareceu com os

ç'.l ainda é tradicional nas classes humildes da Ba ia ... » não conhecer IJm preparado que i n�m de qualqueJ mat�na que res dôres nos são sempre causa- trajes correspondentes aos

.----

lhe mereça a confiança. Afirmdm! possa arranha�-o.. Afinai .um dC5 pelas possôas a quem ma;s nobres romanos, ainda assim

os n)('dicos que a higjer.(� intimaI pou�o. �e sabao ll1odoro e

I
(l1f1i)fn05. sabsfazendo a um pedido do

.

f -, I 1 - ,de ltXIV13 bem rala papa Leão IV.
lmpel eJt,l e um CiOS grar:tleS h-I

• .

_

::���h;;. �:le.,��;�IU:��I;d.,. d,;; IM-a rla--Cebota r i Sombras ebinêsas

','c,hlcr-' fJ'. nnuiura t' "'�,,mo ce \ Eu sei que vocês, amiguinhos
'·,rr,r)', çlic:;; ,J.; "(\;;'.

.

I ,f\\ U" gn,ta:n muito de "tr um

,3 i." lil çoaj�fVai a ,ua mo· i elelante, não é verdade? Mas
cidade e �e!eza, c�id� da, �ua I em casa não ha elefantes; só no

. '11glene milt:la usando Astrea, o

'I
lardim Zoologi.co. Mas é facil

.reparad'1 ideal. "�co:nendando ;manjar pelo menos a sombra da
elos fnelhar<'s 1:;irln:ükgidd, e, cabeça de um elefante: é só co.

I Juvado por m"lh,ltF.s de se i[JO-
, ocar as 'mãos na po�içáo em

(flS. Astré) Djo é: �Ó l!:il pre"ef li -lU(; ,e ve na fIgu,a. As mãos,
!ativo e d·."�ir.fdant': (L· us, ta- ,l,�lm culocada deante da luz,
cd e de i1gr<1dilvel !,cdume. E' I projetêlm na pnrede urna perfeita
um estimulante gdil! do oq;'\uis-I cabeça de elefante .

• a __•••••• • __••••_.. •

mo e llnl rator de a;'>g\ 13 e b �m '
----------

Adoração

Wllly For:;! t, mou· se fa.IIH.SQ! pretação que o Programa Ahar-
I

.

f I
'

l f· (."
• 19O q1h' SUlglU ü p\imeH'O '1 m ",a vaI ançar .10Je, no l"(ex, e por
l � SUél dileçà..:. STJ,)lí1a Inaca- krffiOS a certaa de que tod()�
ruda· ainda nos hão agradêcer pejo

C�,dirmolHe a sua mJcôtria conselho.
< lJando vimos Mascarada. Mas
,-,,(cra ["ITiO" \Vil:y F J,st "sere

'fendo e dirigmc!.) um fJD.-� i_' i
,Llí fCSU!l"r f\li,A"la -a COd)'-1
dia mais gOIáda d<:,su.,s ultw'os
t "iDr,OS. Uma embrulhada em

jlle vemos Heoatc lVlulIer pas- A governante, apezaí' de
:llndo por casada com Heinz sua condição de prufissi J"
�uhmaí, quando não era, de mo nal a serviço de patrões, me·

,J J qu'� Adolph Wolbrueck. em- rece destes c?Dsideração e

• b Jra gosta:,do dela, se vê atraído re\;peito e, ainda, a honra d-,
p·)r Jenny Jugo que afinai de acompanhar as crianças .a
unias, era casada coro Ruhman, determinados lagares ou, ou
l :ai p.J.ssava por solteirona, com trosim, acompallhar a patrõa illi_li*iIIl"'IlIlI__IlI'"_-_*_MIliIIllMI!I'il9:11i__w.
l' consentimento do marido... em certas ocasiões. Em mui·

Dêss� embroglio esplendido tos casos, onde se cultiva a

" uge o enredo e&tupendo, em educação social, ela é res

mbiente de luxo, escolhido ca- peitada como são os pa1rõe:J
rinhosamente por Willy fritsch. pelos demais empregados da

Fiquem certos de ql:1e

AlIO'1
casa. permitindo-se. até, que'

tria vai espantar todos, pela gra- ela se sente á mesa em com ..

�a, por sua delicadeza e inter- panhia dos chefes da casa.

{' ; ,

COlltla!l�é, a sua muC,l.,\:e.

CULPA �"'LHEIA

---Devo advertir -lhe, senhorio
':lo que a sua taquigrafia é qua

',j incompreensivd; escreve ffiUl

\ o es});>çadamenlc .

-Desculpe-me, senhor c!lefe,
mas o orador er.1. gago.

A magna de guri

- Coitadinh(,)! Por qu,� é que
e�tás �hOíando? Conhecias o de
funto?
-Não, mas o cocheiro é meu

tio e não quiz me dar traseira ...

..

Na Arnerica de f'.:o te quan
do algucm vai ao 'cabeleiro pi}.
r a cortar o cabelo. após termi
nada a operação do FIGARO,
pelgunté:111-11 P. invariavelmente se

quer queirnar as pontas. Quando
os ftegutscR costumam queimal-as,
dizem quI'! �in), e e profissional
da tesoura e da n-valha, munin
do-se de um pe qu. no aparelhe,
espccle de espirucir a, vae-lh
queimando a por-ia dos cabelos.

Qual é a utdldlld ..
' deste pw

cedimentoê Não se sabe com

certeza. Afirmam que lá, quem
assim procede, é com o fito de
evitar o crescimento simples me

did" de economia, portanto.
Que o mesmo volta ? crescer

é Íogico, pois o freguês volta ao

barbeiro, porém, provavelmente,
o crescimento é muito mais lento
por causa da queima.

Uns alegam que, queimadas
as pontas dos cabelos, estes au

mentam e ficam mais finos, mas

não parece que isso até hoje te

nha sido provádo.
Grande pelo poder,
grande pela mo

destia

I)

é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre -I

as da marca

Adoraeão

suje;to J tão-Quem é aquele
cheio da nota?
-E' um grande

mora no Morro do
capitalista: �
Vintem.

-Aquele homem que
gosta muito de teatro: dá
por uma cadeira bôa.
-Quem é êle?
-E' um empalhador.

vai ali
a vida

",-.1:'--Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rMarido que era'IAs
- C___
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_ ""�__�'����Jl2�':!llI_""'''''__'''''' '_.1 �

lDulher
,..,

REVELAÇAO
RIO, 28 - Todos os dias pela atestado de obito, falou aos [orna- belecer a identidade do morto, o

",manhã. aquele <homem> chegava listas. pseudo Domingos Cataldo.
ao café da rua D. Manoel n' 18 -O caso é extraordínario. A �M'�_� __ M __ � .... •

e iniciava o seu trabalho. pessôa que morreu tem todos os

-100 contos para hoje. E' () orgãos sexuais internos sernelhan Muitos B lemães se

I12.360. E' o jacaré. Bicho de a- tes aos de uma mulher. E' um repatrial·iio
gua doce. caso que vai merecer a atençã .'

Domingos Cataldo parecia ser do mundo medico. PORTO AtEGRE, 28 - Tzrnbcm i
um homem igual aos outros. Jo- Hetiramos determinados orgão- O1J"1. F.,[, I ,�xemplo do que vem I
gava no bicho, tomava chopp e que serão examinados hoj-, pe l' ::J1: <. 1 Sã0 Paulo. mtritos
gostova de «paulista»: Vivia com los drs, Mac Shusre, Ruberl.d Li ;í "�1'" ", ·.,�·"f.esttm-se desejosos de ICarmelita Cataldo, residindo á ma e por mim. ,.

praça Argentina, 38, em São Ja- Falando sôbre a <causa mortis» T�rn-·.· c::�;f1 causa do fato () de I
nuario. O «casal» era feliz. Nun- no homem que vivia corno ma- cr�" r .1

•.
, 11 p"oibíndo ativilades )0-

ra discutia. Carmelita Cataldo Iher, adeantou o dr. AI v,u. I ; 'ic � os "s.trar2eiros.
tem cêrca de 45 anos. E' paulis- Fontoura:
ta. -< Foi uma infecção em conse-

Domingos Cataldo, mais conhe- quencia de um aprendicite supu- •

crdo por «Bicheiro -. era uma fi- rande, originando uma peritonite,

I
O dia 1110 Catete

gura popular ua Praça 15 de que causou a morte do doente.
Novembro. Tinha varias entradas Declarou-me o enfermo que ha RIO. 28 - No palacio do Catete
na L' Delegacia Auxiliar, como seis anos tivera violenta crise de: esteve ôntem em conferencia e �es- Como.fi. d.... domin".o
contraventor. Já era um bicheiro apendice. ! pachou com o presidente da Repu- ... '" da eclosão da masorca in.. A gravnra acima repre-
bem conhecido do sr. Frota A- O corpo será sepultado hoje no' blrca o sr, IVIe.n:lollça Lima. minis' público, as forças arma- tegrallsta. senta o regressG de uma

guiar. cemitério de São Francisco Xa- I tro da Viação, das do Distrito Federal, Toda a ação dessas for- dessas fôrças legais, após
Na tarde de outem, cêrca das vier. Também conferenciou com o chefe quer do Exército, quer da ças teve que ser posta em o domina0 eempteto dos

15 horas, Domingos Cataldo fOi' A policia, em face do extraor- ela Nação o almirante Adstides Gui- P@Ucia,foram rapldamen- prática em grupos, dado assalariados de Pllnlo 5al-
acometido de um mal subito. dinario caso, procura agora resta- Ihem, mtustro da Marinha.

d d
Uma ambulancia do Posto Cen- o•••••saoo oo••o.oo.o.oo•••o.oo...... te mobiliza os para ar o grande número de fó- gado.
tral de Assistencía Pública trans- ; i cembate aos rebeldes, 10- cos rebeldes que surgira
portou o enfêrmo para o Hospi-: Dr MWGUE1L BOABAID � go que as altas autorlde- em pontos os mais di-
tai de Pronto Socorro. Os médi- : 41> Ei JCj'

.

� � des foram elentltlcadas varses.
: comunica que foi encarregado pelo I ------------------- ----------.------.

I dr.. D@JALMA MOELLMANN de di- I Ouvidos os membros (�edilo em '1Iga

0:: R A Dr.i�lir BOseclçãuOdeG I A I:
da calDara dos 40 MEXICO. 28 - Anunc'a-se oficial-

� mente que as tropas federaes se pn

RIO, 28 - O delegaco Guerreiro contram no encalço do g"pl1�r.:l1 ee;
:

anexa a � .. eu eOllisnltorio� II : de Castro, que está s:'pu;!".ite.ndend3 I dilo. depois ,da sua fu�a'de iaoplac
:: BUâ .'ERNi"\NDO MACHADO, 6 • o inquerlto em tôrno dos acostecí-] no. do rancno de EI-Zell_Ue, rUne
: •. ,

18 h I mentes de 1 r do corrente, já ouviu, ao que se acredita, a !'){Itro campr

: DiarIamente das i6 as oras
o na. Casa de Correção, todos os mem- de aviação. Os Iederaes apreenderam

! ! bros da Camara dos Quarentas da maís um aerodromo dos rebeldes.
•.=!••a••o...o••oo....o••••••o.o....ooo••oooooo.o.GI ! Açáo Integralista detidos pela policio. SAN ANTONINA. 28 - Correm

II 91 alguns dos quais já foram postos em na fronteira insistentes boatos de 'lU
.

._ II liberd tde em virtude de não ter fi- 'I o general Cedílo, chefe da insurreíçãr

Cerso de Maquinas e Pilotagem II
cado apurada a sua cu'pabilidade no no MeJSíco. foi aprisionado pelas tro-

golpe ·rerde. pas feaeraes.

cos, no momento em que tenta
vam aplicar urna injeção notaram

uma anormalidade no corpo. A
vítima, quando recebia os primei
ros socorros veio a falecer. Em
face do estranho caso, o fáto foi
comunicado áK autoridades poli
ciais. O marido era uma mulher.

«Domingos Cataldo» ludibria
ra até a policia. Durante 30
anos vivera, como homem. Bebia
� paulista" e tinha companheira,
qll� em pronto falou ao reporter.
Os drs. Alvaro Fontoura e Ro.

berto Lima estavam de plantão
no posto de Assistencia Pública
da Praça da Republica. Foram
êleH que constataram a anormali.!
elade do morto, indentifícando o

verdadeiro sexo do cadaver. O
«Bicheiro" era uma mulher, em

pleno vigor dos 30 anos.

q,No neereterío foi feita a auto-

í psia do cOrpo. I";\ .

Partes do) organismo foram

re-II
' tIrados para o competente exame

médid0 legal. Depois das primei- Jrall formalidades, o cadaver foi
entregue á «viuva», que custeará iiiiiiiiii ,iiiiiii__iiiiiiiãiiiiiiiõi .a

OSÕu�����'já está na casa n' 38 ElO 980 qui I O C í C I os·
da Praça Argentina. -���

Grande número de curiosos, na Oueam. hoje pela
ocaSIaI) em que os jornais ali PRE-8, Sociedade
estiveram, estacionava em frente Rádio Nacional
;�rv���a����édio. Os comenta rios

, do Rio de Janeiro.
O reporter falou ao comerciario i

Programa diurno
João Morais.
Disse-nos: De 9.00 ás 18.00 horas
- Nunca desconfiei de nada.

Eramos amigos e sempre passE:ia- Programa noturno

IDos juntos, O «Bicheiro », por si
nál, não gostava de moça. Nun

ca o vir namorar. Vivia exclusi
vamente para D. Carmelita, que
eiltá incoll'3olavel. ..
D. Carmelita Cataldo chorava

copiosamente quando o reporter
chegou.
-Não sei de nada ..1 A morte

desta creatura deixou-me atordoa
da. Hoie fei «êle», amanhã serei
eu. «Não temos filhos. graças a

Deus. Vivíamos um para o outro ..
Nos connee:emos em Sãe Paulo

ha 9 anos e ha 5 residimos aqui.
Uma desgracn, meu Deus.

Ai�da o reporter tentou fazer
uma pergunta que foi interrompi
da pelos soluços da «viuva».
-Não pergunte nada. Quer.

morrer pertinho -t dele ». Que des
graça, meu Deus ...
Sobre uma mêsa estava o cor

po do «Bicheiro». Chegavam as

primeiras flôres. i,\"!·
No dia 9 de setembro de 1935, i"

.

D�ingoB Cataldo foi prêso. A i��1
sua ficha é de contraventor e ei'!- r::1i:.

1ífJ;\'ktá. assim preenchida. I§� ..;I
Domingos Cataldo, filho de Jo- F�"

sé CataIdo e Rosa Cataldo, bra- �?';:�ileiro, natural de São Paulo, com i
..".?!50 anos de idade, solteiro, comer- '�i-"

ciario residente á praça Argenti-! f;:;
LO, 38. .

O dr. Alvaro Fontoura, qUe: !

aSilistiu ao enfêrmo e passou o ia:_"�IlSI�

I NE'DITA

PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3C,. MA

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

MECANICA MARITIMA.

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GENERAL BITENCOUT, 4,9
FLORIANOPOLI5

AO SR.

A's 18.00 - Tarde dansante do "SABONE
TE TABARRA".

A's 20.30 - A PHE-8 EM BUSCA DE
TALENTOS - Um programa
para calouros.

I
Fl's horas certas, jornais falaôos com no· I

tl(las em primeira mão, fornecidas pela A NOI' I
TE, e oferta ôa Casa 6uimarães t.tôa. I

ISpeaker - Celso Guimarães.

Am8Dhã:

Orlando Silva
Odete Amaral
80b Lazy
Mauro de Oliveira
Almirante

com

Regional õ,z Pereira filho
Orquestra àe Dansos
Romeu 6hipsman com a Ol'que-stra ôlZlConrertos
Ra()omÉs e a 5wing fiue i
Eôuarôo Patanê e sua Tipica Corri entes

BREVE:-ESTRE'IÂ DO «BANDO DA LUA»

forças arntad· s
enilaÇTõ
__mm �*-.m mm �..v__

""

Desastre de 8'\'iae:ão
na Argentina

BUENOS AmES, 28 - Quando
'ealízzva trabalhos Je calibracão d.::
na teriais na base 11;tval de Puerto
3:lgr:lDO, precipitou-se na baia. ()

.vião Germano rfIPO 5, pilotado
do alferes Renalá Rossíter, Ievan
lo em sua companhia o marínheíro
1viador Guílhermo Caso.
Rossiter foi projetado fóra do avião,

;d1vando-se. Caso. porém, ficou na

.abíne do aparelho. que se afundou.
Jiversos mergulhadores empregam-se
'sforçadameníe nos trabalhfls de saI
ração.

DO ITORI
de

Pinho e I buía
para todos os estilos com

mento esmerado
acaba-

desde 4 o
MOVEIS

".

SALOMAO GUELMA N

Caixa Postal, 19

Curitiba EsI. do Paraná

Repre�entanteM nesta eapital

MACHADO Cia.
Rua Pinto (;aixa Postal 37João
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DEPOSITAAIOS EM !&TA� CATARINtDl.�

MO PCKE
FLORI NOPOllS

Filiais em:
__ 'ort� - u" 1 .

......1 ClU. n•• o.n.orne b.t (J!,a )
I...rnen•• "up.�I"''''

•

.end. ern toda .....

0 .......

• D••

MOSTRUARIOIEM:
Tullarãe

'.,

Vel�s e Magn

Blama••D, Cr.zelre d. Sul,

Join.ile, La.es, LaguRa, Sã:8
Francis•• �. Sul

'_'
,-

---.._---

...�

-. � �.�f!!��__..__7F7•._. � �__
.................

----�._----

End!í),raço Telegr.: DOLi �.
- C�ij{Â," PQSltal, 3'2

S. FRANCiSCO DO SUL- STA. CATARINA
AGENC!A DE VAPORBS

Cempanhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -;-Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio

I Navegação Cabofriense Ltcla.--Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,

II
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega·se dr. classilicação, mediçtio e EMBARQUE de
todas as espécies de v.ladeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para Q Exterior
Recebe cargas de írnportaçãe]do País OUL de Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
8ESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERVIÇO GA�ANTmo [ RAPIOO-PRE os MODICOS

j ,,1 .)M!W.iíl'impi'W''5iW�I.11�"IIIII...._IIÍII..__lii1iiIiiiiliiii

anca do Brasil
Cap!t.a;

FUlldo de reser'vft

106.000:l80$QOO
"259.748:100$000

EXECUTA TODAS AS OPE�AÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRE8P4,)NDRNTM:EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TR.AJANO, No IS

Abana, em conta corrente. o. segúintes juros:
Dep. com JUrJs (COdl.E�CIAi SE.M LIMITE) 2% ala
Dep. Iímttados (limite de 50:1)00$) 3% ala.
Dep. populares (idem de [0:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de qeatsquer quantias, :com retuadas tam-

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

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcionai.
Expediente: elas 10 ás 12 e das 14 á.s
Aos sábados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico:�SATELLITE
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

15 horas

�.=------�ItIl....'lL�
�
A Favorita

o. Fàma _Mun4laU

........� �

Sr. Criador!

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

NolEstreito Pontaldo leal

.IL.HE�TES

Federal. e SantA Catarina

�NO� CL�S�ICOS ENVELOPES FECHADOS

Procure conhecer os produtos do Instituto
Biologico Catarit.ense: vacinas. sõros, desinfetantec
':;KESITA e ."'ORMION., carrapaticida. ibc, et

VACINA CONTR!\ A

Formidavll !
Grande vendas estão senda feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co
nhecer nossos, preços e condições de venda.

Llçses de bordados gratís
Informações com o representante J. Braunsperger,

e José Gallisni.
RualConselheiro Mafra, 66

FLORIANOPOLIS

PESTE D,� MANQUEIRt\

HII Aquil�o " Cla.
. COQUEIROS MUNIClPIO DE S. JOSE

SANTA CATARIN.!\
....................................................

Sapatos de pelica, sal
_____

, to alto, para
INVERNO a 18$000
Sanelalias II 105000,
de verniz de todas as côres.

Sapatos para creanças a 8.$000
Calçados de qualquer tipo para semens, senhoras e

creanças, sandalias, chinelos, TAMAN
OOS de toda qualidade, cintos, etc., aos

menores preços diretamente da FABRICA
BARREIROS

Secção de vendas veire]o e atacado
RUA CONSELHEIRO MAfRA, 39

quinta-feira,
2 de JUNHO,

...Jt.. __' ... "., .� _' .....
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A G.t\ZETA Flcríanopolts, -1936
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A GA
t». Alfredo
,-----

Pu de Araujo
ETA INOICAI

I
.

DÉlo���i:'
-

I I N S T , T U T O D E D I A:
GNOSTICO CLINICO

DO
'Dr. Djalma Moellmann

MEDI,",;O
Especialista em mo/estias de ereançs«; RlrYO$

impaludismo e motestias da ,ele
Tratameats do empaludissie e das mel-atias da pe�

le e nervosas pela .f/.ui,hemQiher.ia
r;:

Ccnsuttorio e residencia+Prata 15 de Novembro, i 3 I
I Telefone, 1.554 _jC!!sultas:-Das 8 às 11 e €Ias '·14 às 16 horas

Vias Urinarias

�·fl·�" >' RAIO X
, Dr Pedre Catalã CABIl\Jã:TE DE ELIl!TROCARDIOGRAFIA

D C a m a rá M a r t i n s j '. "1j;o u.... v
rLlNICAr.

'

�I! Diplomado pela Facul- Cu.rso de aperfeiçoamento em doenças do coração
"

dade de Medicina da
ME'DI4':,o-ESPECIALISTA 1B:1 MOLBSTIAS DO ESTO- ,I' c' Baia, (diagnostico preciso das rnelestías cardiacas por

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

,I' LX-l.nlerno r� �SS13knte do traçados electricos)
,

. Serviçe do prol. M':Hae\

I
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

ORA RADIG.AL DAS H'DiORR,HOIDAS, �E..l\1 OPE- EX.,Ílll$ICO d� Di.speR5ario f:
. NERVOSO

RAÇÃO J: SEM DOR i

SI' (gnd"s eurtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

�,' '
i va Lima

�� Ex-"djunto do Hcspual médica

GraHée Guiule e Saaatorio Laboratorios de Microscopia e Anã-
Manoel Viterine I ises C I in tcas

_------------+--.A!IDl.--fNimj.m�.IIIrJZIIl!i!A_M,- Clínica médica cirurgiea das Exame de sangue para diagnostica da sihlis (reaçõe3 de
I moles tias da W H_----------....

---lIfíIiIJiIlIiIIIiII---III. e!ABEÇA E PESCOÇO
essermann, de eeht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

MI' , O
- Especialista em

nossíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.
�Iesc,as e peraç.oes E d· ( d A h' Z d k d

dos NARIZ, GARGANTA E ' xame e unna reações e se em on ecs, para ia-

O I
OUVIDOS I: gnostico precoce da gravidez). Exame de pUZ, escarro, li-

L.I-IOS' CONSULTORI@ : quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA I
18- ���nJ��j�F: -181 F

diagnosticos.

Dr. J o ã o ai e A r a u j o 111 Hotel Gloria
tI ernT�L��� Machl��'" 6

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

1 � Di�riamente das 16 á818 hs.
� F L O R I A N O P O L I S

Asalstente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe 1_I.J1t';;"OIB:YR' .M'&<nm'M ,"- .iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiilliiiíiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiíiiiiii"'�iiiiiiiíiii���§j�������do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde _____.. ,"., - .. ,.

Membro da Socieda��:�o;;��,�)��ifaryngOlogiad(\Rio. ,IDr. Pedro Cama- ,- --,I Accacio Mo-I
I

Consultas diartas das 4 ás 6112 _. Fone 1009 ra Simões I Dr. Ricardo

Rua Visconde de Oure Prohi, 11 _ FLORIANOPOLlS CLINrCA MEDICA Gottsma n n. rei ra
Asma. Heumatismo, Artrite,
Ciatica, Lumbago, Nevral
gias em Geral. _ Doenças

Nervosas e Meotaes
CLIH1CA mEDICA··Clrurgica
�as mOl2stios CIo PéI". - Si
fil1s - Blenorragias e suas

compuccçõee- molestias
Venereos

ELe:TRICJDADE ME'
DICA: Alta Frequencia
Folotr:rapia: (Possante apa
relho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande d') dr.
Oeken). Banh05 de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio-

letas
Consultas+ D�s B ás 9

e das 4 ás ás 8
Atende a Chamados

Rua Tuad.n1es, l-i-�b.
TI'IIJooc, 1167.

CLINICA GERAL

7ratamento TRfJdrvfi.O «(JS
melesties do Pulmão

Consult-R. 10.\0 Pinb, 13
'1 gldone. 1595

1�les. Hotel Gloria-Fene 1333
, Consultas das I � ás 1 6 hrs,

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diarlamente das 5 ás 7 da tarde

,1
Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULiSTA

Formaria pela Faculdade de Medicina da Unlver
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento
-

clinico e cirurgico de todas as moles-
'4 tias dos olhos
Curse de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sllílson, no Hospital

da Fundaçh Gaffr�Guinle do Rio d,� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 scb. Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
ME,DICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Coneultorlo: Rua Joio

Pint�, 13 Telelone 1595

Das 2 ás 4

Residencia: Rua Vis ...onde
de Ouro Preto, 42-

Telefone 1355

D/r. Claribal
te Gaivão
ADVOGP.DO
Avisa aos amigos e

jntigos constituinte:. que
reabriu seu escritorio de'
advocacia e conhnu� a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
Comarca do Est?do.

E1critorio: R. DeodoiO n' 15
FONi. 1.665

Desembargador
Satvio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Advogado
11. 70. - PhOTlP� 1277. -" , Rua Trajano, rr 1 sosraão

I Caix 1 Postal, 110. I Telephone n- 1458 I
& '. !!!lI!

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

• 1 , > ' .... ', TE ,« ;" i G .;;2' '".' iN, cp, ; (

1
J Dr. Osvaldo Wanderley da '

Costa
Bacharel em Direito

A dvoga na capítal e no interior deste e do Estado de San- �
I ta Catarina. II

, RF-�IDENCL�- �u� Este-l Escrilorio' Roa MarechalFloriano Peixato, 1! 1

II
ves JUnior i\l. 25

I
sobrada sala n' 1

PARANA' SANTA CATARINA
�

TELEF. 1.13 i

Companhia Nacionai' de'·NaveÜâ.
çã-' Costeira

Movimento Maritimo ..Parta Flarlanapalis
=:�esy!g,?,T Ade ;�a::#:!a,i.:�Sza0!zf9 t::fe Cari�s

Com prática nos hospitais eurcpeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás J 8 horas.

------------,�

Dr. Arminio
Tavares

Advogada
J Bayer Filho

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

VENDE-S,E

tem seu escrip-

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - PeS€Qç9

Consultas das 1 O ás 12-
das 16 ás 18

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

Res. Rua Bocayuva, 114

'ITel. 1317
__.

Ver: de"se as

seguintes
prr.'prie,dades

!Ex-cbefe da clinic.. do Hospi
tal de Nürnberg, (P.<Jreesor
lndórg Burkbardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallala em cirurgia

I geral
I
alta cirurgia, ginaecelogia, (do-
ençes d.as senhoras) e partas,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plaetics

I tó: ia de advogacia á rua

Visconue de Ouro Preto

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crlanças;
D!retor d& Maternidade]
Medico do Hospítal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Cnnsultorkn
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr. Aderbal
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 p. 1290

R.

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. I e das 10 Ás 1 2 e

da� 1 5 às J 6 112 horas,

TELEF. 1.2RI)

I Dr. Pedro dalMo.ra !!�,I

Para o Sul

Fretes de
OI

cargueiro:
sairá á 29 do

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Para o Norte

_

Para se.u concerto, procurai a ESCRITORIO'-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

V��JDe��;v�:n�<:a���lt��' ��:i::M,�s,��f:l,', ;U� (o,nta, �o�,
a

I

ARMAZENa-CAIS BADARú N. '3--(FONE'1666) --END. T!LEQ. COSTEIRA
Para mais informacões com o Agente

ck», por 600$000. t<ua iJitt>l ,I
� Sa..ldanho Marinho n. 10. Rua :to'ã'ó P\'ntb, }2 J. SAl'JTOS CARDOSO

"j W. 'N"·' ; i pm :d_. '3 'li: í'W

O Paquete lTATINGA sairá á 29 do cor- O Paquete rrABERA'
rente para: corrente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de [aneíre,
Vitória, Baía, Maceió,

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

AV·ISO R�ce.be-sc cargag e encomend�s até a �espera das saídas dos. paquetes
e emIte-se passagens, nos dIas das saldas dos mesmos, á, vista do a·

testado de vacina. A bagagem d� porão deverá ser entregue, nos Armazens da
Companhia, na vespera das saídas ate �s. 16 haras, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especIais.

Uma casa na rua Conselheiro
Mafra n'. 51, outra na ma João, prédoio á rua Conselheiro
Pinto n'. 53, e pequena casa e Mafra n' 50, em frente ao

chacara na rua José Veiga. Um Mercado Fúblico. Para tra
grande sitio no Rancho Queima- rutar á mesrnaa numero 11.
do e outro no Estreito.

Trata-se com João Sauford
FOI1� 1253,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Esla'iut®lis da "LJiga Atlétill8TO sr. A�t_onio Apos-
C� iIl��J!.';�,'iI,{i�ft{<l i,�n,.re'e" I tolo VIsita a "A

«Pi ..� �1.W�1 U �Iii t2 � Gazeta"
Continuação

A.rt.

Art.

Art.

Art.

Continúa no próximo número

________Florianopol�� 29-5'--!jêS
•

NSU - BMW - Triurnph - Duelkopp
Bicicletas: - NSU .., Duerkopp -

Opel .. Bauer
Radias: - Amedcan-Bosch e Loe

we-Oota

Motores: --ILO para bicicletas e motocicletas,
para iluminação de casas.-Elpo-E
clipse-Evenruue para botes.

Acessorlo!i!l: -para bicicletas e motocicletas.

Importadores - Distribuidores

João Prosdocin10 & Filhos
Curitiba Joinvile n Blumenau

o
REDATOR: Osmar Cunha

if:- t d
'J?�

r.l __ ID __ IB .. na' ••••• •

·�_6 U f;�n"ceT

iEscol� rle

ATLETICO x tRIS
ARISTOCRATAS DO MUN- , e••••••o.e.eS••1I0.Ii.OI$@1i

DO CANINO--'cameraman A G R A D E C I E N T O

30 dias antes do

SUI-AmeriC?<lO'j
()

deverão comparecer os seguintes n c), P ;f� f Ú
Estados: Rio de Janeiro, S.Pau!o,
Rio Grande do Sul, Maranhão, S. PAULO, 28 -SeréÍ. final-

Fomos procurados pelo snr. I b 1 I

I
Minas Gerais. Baía e Pernambu- mente, !Oje, o em ar jue CId de e-

10'-Ao Vice-Presidente compete: Ant�?io Apostolo" que nos d�c1a- co, além do Distrito Federal e da gação riu E.,ttldant� para a sua

I) Dr esid '.

J C l' rr" rou ja haver pedido a rlemissão " p c:
.

1 e I Ir as reumoes (O onse l10 eCllICO; Liga de E,portes da l\1arinha. temporada nos países do ac.nco.

2) Substituir o Presidente em seus impedimentos; I do �igueirel1se, 5e�do ° seu
As delegações estaduais não O e,. baquf' Sê chrá p-Ío paquete

11'-Ao I' Secretario compete: ,II candidato .pa�3 o refendo cargo .0 d
o

,

d 27 1\.10'\jlTC' O' IVIApo erão contar C'3m mais e �
,V!', I ,L. L ..

I) Lavrar as atas das sessões da Diretoria, assinando-as I atual presiderte sr, Pedro Medei- "
.

divid dI') 1 S. l'ó' c1,._f.._fl'_>, (j,,> b' d
I pessoas, assim IVl I as: "" na')a-· _" em .uxa ,I o

com o Presidente;

:f
ros.

dores, 8 nadadores, 1 técnico e I veterano Cbdô.
2) Enviar po� escrito, ou publicar em iorn�1 adrede esco- Acrescentou, ainda. que. 0& jo- delegado ou chefe.
Ihido, pelo menos com 24 horas de antecedencia, os avisos gadores se encontram unidos e

03 nadadores deverão perfazer, C ,'Si r" � E� r:.�?.l j.�) t:)-
de convocação das sessões,' I, coêsos dentro cio seu gremio des- .

d
.

di
. .,-.1 .. --�.-a Jo

<"'r -= rantecipa emente, () ln Ice mínimo, '_,.ii c.. �. t.;; 1"..::::11

.3) Subs.tituir o Vi.ce-Presidente. ' I portivo, assim como êle própno , de naci I d I RIO "8 .J I k
, fi que e o r�cor e naciona a pro-

, '.,
'- ,-�arc,:,l: : crac

12 -�o 2' Secretario compete:
.

I
rme se acha ao lado do mesmo.

va, acrescido de 10'1.. Quando I gaúcho Ja pode Jogar devido ha-
I) 1 er sob sua responsabilidade e trazer em dia, o fichario um reco�de nacio?al, lôr tam?e�n I' ,:e,1 o f'.:O!lr�r;le(lti) d ..

"

··

•.
a II di.:.

dos amadores da L.A.C.; I
N a ta9ao sul-americano ser a tirada a media I JUlg'H�O estar el� apto a uuer vrr

,

2) Substituir, quando preciso, o i- Secretario. i, No próximo campeonato,
.

I
dos três melhores tempos nacio- COS próximos jÓgCh.

.

13'--Ao I' Tesoureiro compete: d d fi
. . .

d _ f'
cUJa

.

(' I' d � -d .
���d�.'Nn __��'�.'_m __ .. "' ..._.

I) A
. ,ata e mtiva am a nao OI fixa- nais me um o o recer - e e acres-

ssmar os talões, e arrecadar toda a receita da L.A.C.; 'd deverá t 60 ci _los os i 0'1
2) F '" I a e que evera ser en re e n: ,. .

azer os pagamentos que estejam Visados pelo presidente: , Ri Os Estados uue realizam com-

?) E
.

I IICAIX II· I _.A' ma 1
:J scnturar c�m � arez.a o A ,

. I Um romance sentimental den- ,petições natatoria'\ e cujos nada-
4) A�resentar a Dae.tona, para que essa pos�a cumpnr o tro do mais ousado tema até hoje dores não contém com os indices I
determmado_ no art. 6 -c, um b�lanço de receita e �espeza apresentado pelo cinema! estabeleci-los, terão o direito de Ide �ua gestao, ba�anço onde estejam claramente e3peclficados enviar Ul1.la delegaçilo composta, It t I d d Abrirão as sessões:os I U os e receJt� e e5p�za; .

no máximo, de cinco nadadores,
5) N- t C t 200C!QOO A SAGRADA DATA DA PATRIA Iao er em alxa quan la supenor a � . um técnico e um delegado. mi_-naco da DFB tE

c (8 sn e: rf'"C i c�
Prova parda! de inglês

do 30. ano curso

prepedeutlee
Kcl Heins Odcw,b. 10; Aii

ton Leal, 9; Braz Lunongi, 7;
Zilá Ssrtorato. 6; Helio Born
'da Sih'a, 7; DlO�corides de
Melo, í O; Alberto Hermeli,:o
Ribeiro, 7; Teodoro Leandro
da Silva, 8; M vuro �chutel, 5;
Zllda Rezende, 7; Bruno Ma
rio Cechinel, 5; Lourival Lima
Lisbôa, 7; Mario Nappi, 8; José
Mendes, 9; Carlos Miroski, 6;
Valmir Tolsti Bosco, 8; Nei
Ferreira Hegis, 6; Procopio Da·
tio Ouriques, 8; lvanhoe Pelliz
zetti, 7; Laercio Lima Lisbôa,
7; Armado Br'ck, 9; Valter

I
Laíige j-,;'lior, 5;

. �aldemjro
Berka, 7; LuIZ Dalmam, 7; Al-

I cino !V1illen da Silveira, 5; Se
vastí Haviares, 5; Orlando de
Carvalho SOfja, 4; Matilde
Amim Chanem. 6; Helié:lne Fer
raz Costa �;OUZ'j, S e Rui
Cunhil, 5.

FOX AIRPLAN
-------- Não compareceu 1 .

NEWS N. 20152� . I' , Prova pardal de mate-
h d I d C dA comissão encarreg,lda de ang.'>.nar 'JDnalIVO� ;)ara a matica ...!lO 30 doC ega O pe o avião a on ar e

d' d
" .

d J P � (E ')
y. ano

construção a .prole. ta a Igrer3 -malfIZ e :,ã, o_ e:soa 5tre,_lto. CU"'''''''' propede" "tecocontendo as reportagens seguintes: .. r, " T h·...... ""

R promotora d_1 feIra de NOS3â ::>enhora '1e r attffil e ...,ta. ereZin a, K I H . O 1 ·k· 9' '"usso.
A'

.

'I I'd'
'

d
. ar ,cm� r.úw, I ,AI,-

O C Atle'tl'co t' r
LEMANHA: O Chanceler fil' recentemente realizada nesta OCCl.1 ade, v:;:n P:)l me;,) eoite ex-

t L "I 8' B L'
.

7.. en rara em g a· , .

d
.

, _' ! r�l' \" 1,. on e"
, raz Imongl ,

d d tler expõe a sua puhllca, p:essar os S�U5 ilera eClmentos a') comer..:w (ê [" lOt'FlUOPO 15 e ae�(e

I L"
, l' , t 4 H 1- S'ma ° com um team novo po e-

. . .", Ila ,)afLora o ; e 10 orn

d· G " ALTSTRIA: A união iamtrc-ale- dIstrito pelo auxIllO prestado com a entrega de �Irenda.s, agradecen- d SOl 4 O' 'd d �"lmos Izer. ato. sera o seu cen-
f j' • • B C 'I

a I Vd ; IOscon es e Iue o

'd' L " mã é um ato. do tambem &0 OIgíl1smno comando do 14 ., que tio gentl', 7' Alb t li I' R'b'-tro-me 10 e, U15, passara a

centrorAUSTRIA'
A. d d C'h _ d I b' d ,. d I d' J ,ef o errne mo I elro

atacante
. entra a o :W mente ce eu ii exce ente aOfja ,�mmlca a a II tua corp'J! ação 9' T � L d d S'I

. : ' ... , • eooora ean ro ii I va 1

O l··� d celer Ilitler em Viena. militar, pilra maIOr realce e brIlhantismo dos festeJOS. 8' ;VI, - �·h' 1 "'. "1,1 R
"

rZJ, por sua vez, preten'e ....SPANHA A d d B I E d f-'d' J .

f'
l .aUIO •...01.: Ule J, L..I ua e-

- fi II • . R f' dr..: toma a e e . sten e a re eiJ a corülssã,) os seus agraaeclmenios ao ';:5- d 6' B- M'
-

C h' !nao caí na rabeua J e, 'ara too. ..'

.

's V
zen e I mno ano ec me

,. I
... chlte. teJado artista sr. Sebasttão del Mano, aos srs. LJIS 0ar' s en· 6 I. 'I L' L' b 7o po�slve para sal[ VltOrtoSO. I INGLATERRA', O rearmamen. E S L B' 1 'G L I k II ,; �ouava una IS oa ;

tura, ugenio 'OUB, ourenço 1 Hlcnifll, sustlVO e 1m ua I Ue. 11'\11 .

N
.

8' J '!'v d 4d '1 d I b I .
" F C' b ,I 'nano appt ,ose. len es ;centenas e túl etes es um

ran-,
to da Inglaterra. Albano de Souza LuclO, a hrma elt & Ia" em como as eoc' i C <Ir 1\11 k':>' V I

.

T
-

tE U 'b' N Y
"

I'
"

I
a, üS ,V,lros I �l, a IDIC Ostl I

teso
. U.:Exl lção em o'la ork :nas senhoras'e gentIs senhorlnlHs qile, co;n o seu va IOSIS,FTlO B 8 1\J' F

.

R' 5.
'"

-

asco .

CI errelfu eIS
.

Além de Kay, de Ian Hun· das últimas criações da mo- concurso e graças aos st"l'viças tão e:u,ont�'1eam"nte piestadDs, bils- I L' P'll tt' 4 P
.

'

. 'Vllnlloe e 'zze I' ro�oplOter e de Claude RalOS; além de da para primavera. I
tante -:ontribuiram para o exito daquela feira. D" O 5' L'.. . L"· .

�", I I C' \1 EE
.

Z k
" .

d'
ano uflques , a",rCla Ima

lWC Jae urtll,« entura rou-, .UU.: Darnl F. _.anue , pre- Finalmente, a todos os que dlfctit ou ln uetamente con· L;.b- 7· A d B k 5' j)'
b d '

' I . .

s· F�" ,o. '[
.• oa , rman o ec

a_ a», que e o v:tonoso cartar ffilad" como melhor produtor. corrn aro para a FeIra de Nossa ellhora oe atlma e ,)ta. ete- V It L 'J' 3 V Id -

d 1· d I'd-
.

d ..'
ô cr ange umor ; a. e

t: lOJe, o I er conta dW a EE.UU.: Descoberta Je uma lIes- ZHlh'l os nossoó smceros agradec!nlentos. .

. B k 3 L' O
. .

3'd AI' Sk' ., �' d 938
mJro er a ; UIZ arnlam ,

com o concurso e ISOI1 IP- trela" clllematografica no João Pessoé'. 27 de maIO e 1. AI
.

Mil' d S'I' 7'D'
enú e ln a I velra ,

worth, Alexander Arcy, Betty ZOO de Nova York.
A ':-OMISSA-O S .' LI' 3::.J I'

'

L f d _' evasn � aViaras ; ne lane

;i1l:'�:� :adS_
FRANÇA: O L�nçamento do

__:'�-�__ Ferraz Costa Souza 5 e Rui

CARTAZES ���:�':_2$500 e 2$000.
Motocicletas' CU�;o\orr.pareceu I.

DO DIA Para amanhã o "lider" tem em

I

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano I. (sob.)
���c���

� Osoy Ol-tl,a � t
� e I� Senhora

� participam aos seus parentes e �y pessôas de suas relações o nas- Iii"
� cimento de s�u filho OSNY. iI � Fpohs., 31-5-38.

i
�......__� �.. !��.������r�����

..Jogar·ão, hoje, urna béla
partida

Em prosseguimento do campeo·
nato da L.F.F., encontrar-se-áo,
hoje, á tarde as agueuidas e bem
treinadas equipes dos tricolores e

rubro-negros.

O team de Secura pretende,
desta, vencer o prélio, o mesmo

acontecendo com o esquadrão de

A incomparavel Kay
FI-aoeis ent.ee lan
Runtele e Claude

RIdos em VENTUR \.
ROUBADA sómente
Itoje - no Diflel·

Odeon, O líder
deis Cinemas

Kay, a \ncomparavel Kay, cujo
ultimo «romance�> (Dà-me teu'

coração»), ainda està fresco na

memoria dos «falls», reaparece- ODEON' O lidftr dos
rá, hoje em companhia de hü cinemas
Hunter e Claude RaillS, em PROGRAMAS DE HOJE:
«Ventura rOLlb�d'.l» (<<Stoleil bo"
Lday»), I1ma novela �e Warreu
Duff e Virgínia Kdlog, que o, I)
g-mial Micahel CUltiz, que ji
liOS deu obras como «Capitão
Blood» e «Ca,'ga da brigada 1;

geir,'l», dirigiu, transformalldo em

urn espetaculo sem piH.
E Kay tem em «Venturawu'

bada»' um ambiente proprio pa
r ,1 a sua elegancia, surgindo ('0-

mo «Mlle. Nicole PICOt», rcl'

inha da moda, em Pés facf'ira
e «potiné�e», com suas o�tenta

ções � tsuas intrigas.
A ação, quasi toda, se de

senr01a na França e relata a his
toria de um homem aventureiro,
que, mediante o auxilio de Orna

1i.1lJlher formosa, logra escalar e

levadas posições nas finança,.
Houve quem apontasse, em

Paris, «Ventura.. roubada» co

mo lIma versao ous.da do «Af
f .lire Stavisky» que, recentemen

t'� apaixonou a França e o

: . .undo.
A verdade, porém, é que «Ven·

tira roubada:t> se d"!semoia em

u n ambiente de suntuosidade pa

r siens�, o que serve tambem pa-

a Qrry Kelly, o famoso [igurj·
�ista que veste K,"y F fanei" fa

UI alarde de bom gosto, com

cartaz o filme que vai vencer pOl
knock out

Talhado para cam

peão
com Edw. Robinson, 8ette Davis
e Wyor.e Morris.

Preço: -,- 1 $000.

AIS � HOR/\S:
Vesperal lider

NAS L\GUAS Dl:: MA1<AJO-
naco DF B I2) A���::���AS DE BUDDY-: (;INES COROAD.S

3) OS'BR'-IN"ALHO-E'S d I f HEX, ás 2 hOfas:
, v

-- f'sen lOS, O TEZOU!-<O OCULTO4) FESTA IMPROVISADA-re-II ..'vuette -contmuaçao,
O

5) NU TEATRO DA GUERRA AZAR DE", SHERL CK-

éd c d'
.

.
com Charley Cba,se e

-uma com Ia gooa lSSlma
AMANTES INIMIGOS com

com o Boca Larga, que te!!!
H b M h II í'. d 1\'1'h

'

,. d
I er ert ars a e l.Jertru e 'v 1-

como compan ena a ln li

11 IJoan Blondell. cnae .

6) SOLDADO MERCENA- Preço-J$OOO.
RIO-urna cinta de valor I A'" 4 3,' 6 30 830 I

•

V· M L • F d
- ::; . v, , e. C1oras.

com Ictor lac agle, rc' ALOlRIA R M Id· B I I Gl
. com ellate u -

le art ..lO omew, Orla
I \d I h W hlb kStuart e Michael Whalen, ,t r e i o p o ruec.

7) O MISTERIO DO SAIR _

I
Preços-2$500 e 2$000.

RO CHI'\IÊS - conclmão I ROYAr ' 2 h •

d f
.

di'
.

I
.... , as oras.

essa orml ave cmt� sena-
AMANTES INIMIGOS comda com Bela Lugosl, Her-

'" �

8
.

J B r lay Gertrude Michael e Herbert .vla-
man nx e oa!} a c.

h IIPreços-l $000. rs

ir..'iIMIGO M.ALDITO com

-I\'S 6,30 e 8.30 HORAS: R.obert YOl:lng e Flo:reoce Rice.
Em Sessões Elegao�es e em Preço-l $000.

ÚNICAS EXIBIÇÕES â formiJavel
apresentação da W'lf!lef que rUJ- -.A'S 5, 6 30 e 8,30 horas:
ue !I, incomparavel K '. Y F�ANCIS, M -'\15 DO. QUE. SECRE-
o insinuante galã IAN HUNTER e ; TARIA com Jean Althur e Ce-
o ootavel a�iro CLAUD;: R "NS'I' orge Brent.
Veutnra roubada. Preso:-I $500.

� .... ,.., "'-",',';'�'

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

Prova parcial de
quimica e historia
ral do 30. ano do

propedeutico

física
natu-
curso

Karl Beiros Otlowski 8; Air
ton Leal 10; Braz Limongi 7;
Zilá Sartorato 8; Dioscolides de
i\-1elo 7; A Ibelto Hermelino Ri
beiro J O; Teodoro Leandro da
Silva, 8; Mauro Schutel 3, ZiI
da Rezende 10; Lourival Lima
Lisboa t O; Mario Nappi 10;
José Mendes 3; Carlos Miroski
6; Valmir Tolsto Bosco 8; Iva-
nhoe Pellizzetti 3; Procopio
IDari" Ouriques, 10; Laercio
Lima Lisboa 7; Sevastí Havia�
..as 4; Orlando de Carvalho
Borja 3; Matilde Amim Ghanem
4; Helíana Ferraz Costa Souza
4 e Rui Cunha 7.
Reprovados 8
Não compareceram 1.
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;:::em:a;;;aeld�T!-:.��::, í�-N;ticias do dia III�I�F�:�]�'�E�ofI��I�����-�����ro �-:.�!�:�:s
nahdade I o jornal el.ema- ,I II

rr t r 14 c aI tügrafico t r a D s- I I a � .. Para as crianças terem

portado por via I I apetite e os orgãos dlges-
aerea e

,PARA tr--JSTALAÇÕE:s DE LUZ. FôRÇA E AN· tivos em perfeito funciona-

Pdi
I

O MAIS DM DI,a TENAS DE RADIO, CONSEHTOS E AUMEN· t é
.

di I
assa a a surpreza do golpe integralista, inteirado o país I n �

men S, ln Ispensave que

mpleta1cente sobre os tragices acontecimentos da madrugada da I TOS PROCUREM recebam os alimentos á hora

11. ficou a indignação em todos os corações brasileiros. Nin-
I O :u;; :��I�:�á u��lj2noe:a ELE'-RICA certa, abstendo-se de doces

em ferí& capaz de suspeitar que os inimigos da ordem e do re-
' ró!o õo [orrinl àa metro

A e bonbons, Es�es só devem
� e rujo resumo damos a

.

d d
em maquinavam dt'sp�ftar a Capital da Pepublíca numa alvo- seguir- TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR ser permiti os quan o pre-

a de sangue. Inf21i?J'T'f'nte isso sue ,deu. LOS AH6ELES Isolaàa PREÇOS SEl\/1 COMPETIDORES NA PRAÇA. parados no lar domestico
� ar cornpteto pele Inun- ·d d

Grup s armados, de integralisras, procuraram implantar o àação qurz causou zoo MATERIAIS ELETRiCOS, LU�TRES E ABAT- ou adqu.rí os em casas' e

ror, correndo de automovel e dispvando, atacando o Mini�terif) mortes e zoo rnllhõea Orz
I' JOURS ELEGANTES E MODERNOS confiança e usados em ho-

ôolcr s àe prejuizos; t b
Mar;nhPl e organizando um assalto ao Palacio Gllan"Lara. O ALEmA�HA E' feita a II NOVID.�DES.! VISITEM A Ele'tr.-I'a

ras que não per ur em o nc-

PIes ataque li residencia pj e,ide"cia! caraterizou 0 obJ' -tivo prin- primeira expertenclc õo Rua Joao Pinto n. 14 ., cessaria descanço do apare-
maicr avião 1'10 rnunõo te-

'si da '.YJasorc ..�. N.10 movia os a:l)o:iõados n..:,;hum d"�fei{) no- ! vunõo um outro menor ACABA DE RE.Cr.BER UM FINISSIMO SORTI- lho digestivo.
e di' servir ao Brasi!. J\q contr.irio, fôri)m eL;; \r;',pu!;i, nados: para otccnce àe longas I' MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOVI As vitimas de desarranjo

êistancias; I·
.

r uma vileza de sentimentos inqualihcavel. () assalto ao Gua-'! DADE NO RAl\'10-AR rICO ��ARANTiDO gastro intestina, sejam cnan-

"f' d··' I F I Paginas femininas d tr devem ser
b�Jr:\ SigO' 'ICGU o e'fJo ne uma Vl'��(;mça pessoai.

. ci um

a-I
ças ou a u: os "

lade contra o sr. Getulio Vargas e sua familia. A residencia rDR8L C'ABLES O con-

.. -

submetidas a uma dléta cui-
� Chefe da Nação. la est,;" marcada neia fuzi!:�!iél. f'ra a mvaão '"

curso ôz beleza para o es-

1/"
dadosa, para que o mal não

• r- <" cotr.o àe 1\ iS5 f,oriClo;
uma casa ilustre, que se premeditou, c [iU'" só '3,) ..e It"vr 1.l ;:' rONDar--! Na feira Ce 111- se complique. Nestas ocasiões

d d
" .

'

G J 'y' I dustrias é feita uma ex- Em São Joaquim da Costa da Serra irnid d Eldoío
eito, iante a atitude cGraJo�a do sr. fe!Uiiv Gfr,',a', (iri�!in' ,I os compnml os e u f-

, � posição
õ

e moõas á qual
a reaçi.io contra ôQUelC5 que tentaram rnacu] n a d gnid�de de comparecem 05 Reis. J. R. Cordova mio da Casa Bayer prestam
lar. perturbando lar;,bem h iranquilidi1de do I ai, «: de' fami-II Paginas Esportivas ótimo serviço, porque fazem

b 'I' F'"
, ' I J I

I Estabelecido com escritorio de representaçães, consignações t s de
rasi eira, OI uma p<lgma ,[\eg,�ra ca nos,'�fl. 'li�;:o, 1<1 r,o"iticél. O� ,. , I' I

cessar com pres eza a .

-j cquónr-z s àrz bilhar õts- e conta própria, aceita quaisquer incumbeneias comerciais t d
us promd(:,'f.�, homer;s. que amca: ontem l:nhi'f11, ror divisa fi. d""TII p utom o cornpeon cto àe afetas ao seu ramo de negocioso jeções liquidas, pro egen o

sa da farnilia, da patrra e da rehçnão contra "l!, h )[d IS co.nu- Bnoker;, I ' a mucosa intestinal contra
I_ ,

"

..0 I' • I
--[!1rI An:aõ'o corre um pa- I Telegramas: CORDOVA . ,.

s�as. ret aixaram-nos 3 vergonho1sa con dição

(10'\. 7ca',re'.
O dram;;

II
reo .,c:.s,sistiõo P01�,6').OOO I I..;..., 'e,

<

" o"
' .... , .. " complicações mais senas.

vide pela senhora c os filhos Ou sr. G tull" arlla"; 'IS horas pcaaoca � l m õl sputo àe

I I ·V---E-"--N---�-E--·.--S---E.--",

d
' , ", ur n premio

õ

e 37.000 õc- I ....,

augusna ,� urna fau:,hêl, com � sua casa cercn,j,) p')r hom-ns I lar� com a presença oe ��������������������������. un excelente piano, à rua Anita

�adl)s � afeitos
�:-I) �;ílne; �J�ofrll'rwnto da �,r rn í,� dil,}1 do II �i�,r��15at������c:o�. 1Z5trelas/111 SUL CAPITALIZACAIWO

Garibaldi 60.

IS, v�nc10 o seu I usrre man ) expost0 ao peílg , t:UJ" txtensà() I ; AMI=RICA Preço de ocasião

desco:1h;cia, todo esse qU'ldro d':'! sii,:rilicios 5Wg,,,: ;"'li olho, d"
J _...... ...,.! L ---..:._-------

ação, estarrecida pela ousadIa, aureolad0 fJcb figura do homEm

ALUGA S-= um quarto I
----------,---- CHARLAUTH,

Est,ado, que �e armou para def("nder o rccess' ,do ,tU lar e .. LIIII'-lnobiliado, I AV iso Im portante é o creme que levolucionou o

Brasil, dando um exempb alto de bravura e conbança, O sr. TrJtar á rua Conselheíro mundo velho, e, óra revoluciona a

etulio Varga, demomtroil m'ljs uma vez, ser UIO chefe de ine-I Mafra n. 90. Altí'.Hação da hora do sorteio America do Sul.
alavel fibra moral, I:' mais dJ que nunca a Naçâ) v�. 11;) seu I,ande Jresidente. o ., u ve.dad('Íro guia e o verdad�lro defensor ,.,ENOE -9E I COMUNIC,âMOS AOS SRS. PORTADORES DE

o seu :!ab8Iho,..,jél sua p,p, das, ��a" virtudes
, ..

e da sua = I um sitIO, COM ótj�mas terras para
TITULOS E AO PUBLICO EM CERAL QUE.

-.
---

------111 plantação. com 5.,0 de hente por

A INSTALADORA DE FLORIANO.. I l_SOO de fundos. possuindo cêrc"

PO""'IS' d k d
.'

III
de 1.500 metros de lenha tendo I� ,possue sempre graIl e stoc e matenalS I,

d l�, 1
' .' f ,;_

elétricos. Vt'ndas a \·arejo f por atacado. De�contos I alO a Doa c lacara e mUIto:> ca ee.
,

especiais para revendedores. III 10s1·
, , T' d 7ralar a rua Ira entes n.

_ _ 1M -__ __.............,
I com J050 José da C()�ta,

A GAZETA,_,29�5,...,938

(Comunicado da dgeneia Nacional)

PR-j,

\

5:300$000

Breve
,
.

_

' lo
• "., "';1"':. � .,)�' � \ ,', �. � I .: \ ' •

:-'( ,li ,
•• �,� ;. lO

- ... ,,_._ - --..,.,,r'; ......- ...�..- _o-.,_ ,..-r<t;n,_' .n, .�. _. _. • .... �..' _

lhe extinguirà as sardas, panOE.
cravos e espinhas, !em a minima

irritação, deixando-lhe a cutis

limpa. macia e fresca.

f Iorianopolis

Os Sorteios de Amortização
CHARLAUTH

CHARLAUTH
não é um creme comum

A partit· de Junho p. futuro

Serão realiz'ldos ás 14 horas

Em vez de ás lã horas.

Mel de Jatahy
OORIA
o Curaque

Tosses - Bronchi
tes e Resfriados

Tem estàótimo gosto e

T
!
i

à venda em todas as

Farmacias do BRASIL

Á I
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TTE. JOSE' BIANCHESKY

sario natalício do 1ôI0SS0 conterra
neo sr. Juvenal Porto, funciona
rio da Secretaria da Segurança
Pública. A

�����������������������_������.�"�MM���W�W�L�_�__�i�P���_!_�_�!���_�������
PrOiuietarào e Diretor Responsave!
JAI�O C�"I..VOZ DO POVO A D o

Nossa VidaA G
ANIVERSARIOS

A data de ôntem assinalou a

passagem do aniversario natalicio NASCI1l'IENTOS
do "distinto oficial do Exercito QUEM PERDEU?
Nacional, nosso amigo tenente Está em festa i'! o lar do gran-
José Bianchesky, a quem envia-I de centro atacante do Clube Foi entregue nesta redação um
mos nossas felicitações muito sin- Atlético Catarinense, nosso ami- véu, que foi encontrado na esquina
ceras e mnito a[\:Lu0sas.

.

go sargento A.rnaldo Viana e de da rua Padre Miguelinho, com a

sua exma. esposa d. Ireoema De- praça 15 de Novembro, o qual será ROMA, 23 --O marechal Gra-
.TORN. MENEZES FI·LH·O· entresue a quem prevar pertencei- VARSOVIA O K

. ziani recebeu no salão J 1'0 Celambert Viana, pelo nascimento lhe.
D

, 28 - «urJer! I ," .<1 U 1 u-

de um interessante menino que
-- Werzewiski- anuncia de Dantzig sar, do palacio Capitólio, o di-

receberá o nome de Atlas Huas- I t I" t que o operário polonez Feliz Wis- ploma de cidadão honorário de

caro negra IS as presos I niewski foi brutalmente agredido Roma' O governador da cidade

Ao distinto casal apresentamos
N.. I

por tres alemães que lhe pene- príncipe Piero Calonna, entregou-
nossas felicitações, com os votos em Iterol t�aram na residencia com «casse- lhe, na mesma ocasião um bastão

porque o recemnascido tenha um têtes » de borracha. de marechal artisticamente bu- tCUir[§l@ Complementai·
futuro radioso e feliz. RIO, 28 O Delegado da Oro Os .agres�ores �o mesmo tem- rilado,

__w_______

Ps_"é ..jU:iohUeo
dem Social desta capital, oficiou po gritavam: « EIS a paga das

O TE II� "Th .

CHEGAM UNS ont.e':l" ao �'. Dele�ad_o Auxiliar da denuncias á imprensa poloneza ». iJ#'O I. �. SERl.E: L. IU�ilr, Nargo Ga-
Polícía llu�mense pedl�do a re�es- Com efeito, o agredido =-. leti, 2. luga_; �Lpohto Pereira

..Encontra-se nesta capital, o sado� seg.umte� presos �ntegrahstas vera ha pouco tempo a um 101'-1 i 1. SERH�: L lucrar, Valdemiro
d

.

B t de NlterOl,MarlO BaudeIra de Melo,I' .. Den;:uotaltuen10 de Aé.j Cascai
b

, •nosso preza o amigc sr. en o
Aloisio Silva do Vale, Afra:tio Silva nal de Gdyma, uma c.ar.ta. em I

I.P
,

a
�.

.ascats
..
2. ! Ilg21', J aCI de Medei-

Pinto Ferraz, alto funcionario da d� Vale, Itamar de AraUJO, C�l�o que desmascarava as injustiças rOlllallltJi�.rl �.m.vd I ros Hegis.
Diretoria de Estradas de Roda- Dias Gomes, Nemo Ponce Pazzínt, das autoridades nazistas de Dan-
gem, na residencia :de Lages. Celso José Ponce Pa�z!ni, Teodoro tziO'I e,o n respeito aos operarios Bttit!ei:im diiú'�� da !Esta... �ll"'1l9,"<fi!l Jqll"�1>,lV.�,,.,., ...,,..!,,,,fl.,,..,1lSalzman e Derly VieIra Alves da .. J !._C r

� _ • _' •

'iii-- >UI ''''''jJ �' fi <>lO. �lII �,,, ....... 'DJii"'II,_ ii[

cunna.a' excepção do sr, Salzmann, poloneses. ÇêiO Aero-c�illi'�'�atil)log�lCa
: que se acha doente todos os pr�s')s 5. SERIE: 1. lugar, Valdir

1\.T It d SN J é C
'foram [ontem, mesmo, remetidos .------ ....---- .. ""'-- .. - .. --�--.

Previsões para o período das 1 Busch 2 lucar Ernesto Riggen��o a ar e. ao Oi'!" na ao. para esta capital. I ," l' ,,,..,,;. _'U .

-

tedral Metropohtana, lera rezada 18 horas ue ontem as 18 noras back. o . lugar, Jose Haroldo Ca-
amanhã Ói'! 7,30 horas. missa de A LIVRARIA MO.. de hoje: lado. 4. lugar, Aloisio Almeid»,

Assinala o dia de hoje, o ani- sétimo dia por alma do nosso DERNA DE PElIlRO Tempo - Em Geral Inst.avel. 5. lugar, Plácido Gome".
versario natalicio do nosso distin- saudoso conterraneo sr. Manoel O t

I XAViER E (;IA Temperatura - EstaveJ. 4. SEtuE: L lugar, Newton
to conterraneo sr. dr. Alfredo i Pedro de Souza, geuitor do sr. sargen O I nreeisa (�e n'a Eu;ea Ventos +Variaveis, frescos por Machado. 2. lugar, 'I'emistocles
Goeldner, alto funcionarios da Joaquim Lucio de Souza, chefe 11- vezes. Muniz Filho. 3. lugar, Artur
Diretoria Geral dos Correios e das oficinas da Imprensa Oficial. Ananias irá I co� prrádea de escri.. As temperaturas extremas de Boos. 4. lugar, l,uís L Guaibert .o
Telegrafes. torlO� e�n·l·esponden" ontem, foram: maxima 13.8 e mi- 5. lugar, Fritz Deutscb.

a novo J·U'fMI." I '.
cia e datilografia. nima 13.9 registradas, respecti-I 3. SERIE A: L lugar, Jo�(�

Faz ano! Ihoje, o sr. Alberto lA. vamente, ás 12.55 e 3.00 horas. Galoti Peixoto. 2. lugar, Vahlo
Moellmann, chefe da importante Capotou ..__

I w______________ ., Celosa. 3. lugar, Carmelo Far aeo.
firma S. A. Casa Moellmann de BELO HORIZONTE. 28 A Cor-

. I" 14. lugar, Aloisio S� Freire de u
:21umenau.

. CgheeJ.rioOsd8 passa- �e��o��e���f�ç!�I��ndfu13��e�t� Conferenria do AI'O 5 �a e 5.2O ,�:�_ 5. lugar, Luís M. Freyosle-
O h

.

d I do sargento Ananias fie Paula Mes. & � I � Icorre, 01e, a ata nata ieia quita, condenado ha 12 anos de pri- LIItIOU§INES '\'8 3. SERIE B: 1. lugar, Rolf
do ilr. Manoel Pedro Silveira Ju- S SALVADOR 28 O t "d i t Ehll 2 I L L' !

. , au o·ca- sao, eu prox men o ao recurso, ROMA, 28--A conferencia do ------ .. -.-.-.

I
(e.. lugar, auro roüares.

nior, altQ funcionaria aposentado minhão n·. 4.037 trafe�ava pela es- mandando o réu a novo juri. A
.

J' I F't (B 3 P' ,

rf 4 I A- - Aço, á qual compareceram dele- cacIO e ose ( e reI as 0- .. lragual avares. . ugar, n-
da Alfandega desta capital. .

trada Baia-Fe!ra, sob a direçao do O sargento Ananias e acusado. ')
. .

I
."�

I

·1 chauffeur Jose Santos Mendes, lee de haver assassinado o capitão Bra- gados de quinze paises, encerrou neco aVIsam aos seus amlgos e tomo r ontes. 5. ugar, Fernando

a e h
.

h vando um carrelJamento de gazolina gança, quando as tropas da revolu- os seus trabalhos depois de tres

I
favorecedores que os números das I Bmgnoli.

.s ,n OH? a
e alguns passageiros. ção de 30 penetraram no quartel do dias d� sessõfls. limousines V3, de suas proprie- 2. SEHIE A: L lugar, Luís

dIleta fIlha Em velocidade, o carro foi capo 12'. R. I., onde aquele ofich,l se dades 250 e 241 foram trocados Fernando da Cruz Seco. 2. lugar,c0merciante. tar no quilometro 140,ao fazer uma homisiara, crime que teve intensa
. ._ I nara 518 e 520, respectivamente I Helio BeoJ'amim Vieira. 3. lu;;:ar,curva perigosa, já conhecida. repercussão. t" J

Todos que viajavam no câminhão A decisão da Corte foi tomada e atendem chamados pelo fone i Manoel Silva. 4. lugar, Almir Jo-
saíram bastantes feridos. por cinco votos contra um. Violenta cbuva de 1.222. sé Hosa. 5. lugar, Luís Eôuardo

. ---

• San tos.
granizo 2. SERIE B: L lugar, lf'amil-

PORTO ALEGRE, 28 - Tele-I ton Valente Ferreira. 2. lugar,
gramas de Bom Jesus informa Demiltiu""se O gabine .. Helio Simas. 3. lugar, Airton Ra.
que acaba de desabar naquela te boBviano malho. 4. lugar, Osvaldo Stuart.
cidade violenta chuva de grani- 5. lugar, Jamil Feliz.
zo, de proporções ineditas.

LA P,�Z, 28 lO gabinete demi- 1. SER IE A: L lugar, Fernan-A maioria dos granizos apre- ti!�-se_ e� virtude de ter_ a Assem- do Springmann. 2. lugar, Raul
sentava o tamanho de um de blea N.aclOnal d� eleger, as _16 hm:a.s RiO"P-'enback. 3. lugar José C.
galinha. Em cons�quencia, regis- de hOJe, o presIdente e vlce·presI- IJ "'l�' 4 j. � V" S' ,.

dente do Estado, para cujos carsofll .Hl ",c. '- ug",r, erner. pung-traram-se grandes preiuiz08. Nu. são candidatos unicos, rei;petiva- I mann. 5. lugar, Alfredo ZImCf.
mer€lSOS predios tiveram os vidros mente, o coronel Germann Busch e 1. SERIE B: L lugar. Adolfo
das janelas quebradas. o sr. Enrique Raldivieso. Campos. 2. lugar, Glauco G. Cor-
A chuva de curta duração. rêia Gomes. 3. lugar, Rubens

Lange. 4. lugar, Valdir Kuenzer.
5. lugar, Ari Neves Gonçalves.
L SERlE' C: 1. lugar, Emilio

Bonfante Demária. 2. lugar, Jai
ro S. de Matos. 3. lugar, Julio
Doin Vieira. 4. lugar, Elias Pa
ladino. 5. lugar, Rui Vieira.
CURSO MEDIO: 1. lugar, Ne·

ri Moreira. 2. lugar, João Kala
fatas. 3. lugar, Nilton Cherem.
wa, ii�d!!§WtIiiJM.\�

CAnUETINIIA

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

Incidente pelono
alemão

Roma ao marechar
Gnlziani

Transcorreu, ôntem, a data
aniversaria do nosso confrade ior
nalísta Menezes Filhu, diretor do
«Dia e Noite», a quem, embora
tardiamente apresentames nossas

felicitações.
.

:PlitIMlEIIUl$ I.UGA�
t'BJES no lia, BOL�TI�
DO ANO iLETliVO

Assinaleu, ôntem, o aniversario
natalício da gentil senhorinha He
lena Ferrari, distinta professora
do Grupo Escolar Arquiodecesa
no São Jcsê, dilêta filha do Si'.

Basilio Ferrari c sua exma. espo
la d. Catarina Ferrari'
A' ilustre aniversariante que

foi alvo de grandes demonstra
ções de estima e :'apr6ço, envia
mos, embora tardiamente, as nos

sas melhores felicitações.

�IISSAS

Regiílta, o dia de amanhã o

aniversario natalício ,da veneran-

da sra. d. Maria Antonia de Di·

Cniz, digna' esposa do sr. maior I asacos
Leopoldo Diniz, antigo cirurgião
dentista.

(Especialista em doeneas de
.

e creaneas)
(;ONSULTORIO

Senhoras

Fazem anos hoje,
Nabyr Elias Paulo,
do sr. Elias Paulo,

:Fazem anos amanhã:

A Dra. JOSEPHINA SCHWflDSON
Pa,ssa amanhã o aniversario na

talicio da sra. d. Virginia de Al
meida Machado, filha do saudo
so conterraneo sr. Francisco de
Almeida Maelaado. I

finissimas Renards
"

Argentês" "Isabels" "

Karntchatcas"

Deflue, na data de amanhã, o

aniversari .. natalicio da exma. sra.

d. Ester Vieira da Luz, digna
consorte do nosso c0nterraneo sr.

Arnoldo Luz, acatado Tabelião,
na cidade de Joinvile.

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Assinala o dia de amanhã, o

natalicio da exma. sra. d. Palmi.
ra Luz, esposa do sr. farmaceu
tico Heitor Luz.

Capas de "Skunz" e "Argerltês'9
�����������������--�����������������

(Garantia de durabilidade' cinco anos)

de Pele

Vê passar, amanhã, o seu ani
versario natalício a sra. d. Dalila
Demaria França, esposa do sr.

Castilho França.
Vendt:-se uma com 1 ani

mal e correame� á rua AI
mirant�Lamego-l :14.

FlorianopDlis
._-_ .._---

Miguel Fleta em es·

f;ado gravissimo

I LA CORUNA, 28-Agravou-se
i repentinamente o estado de saú

'I de €lo tenor Miguel Fleta, espe-

Irando-se a todo o instante o seu

Transcorre, amanhã, 0 aniver- falecimento.
��4 $R__gOIMMEm! m'&e·B".eeagm' � B5 p=m�a+.ne..elt-R�amS W 4.Amm�Eammm..mwmmgB�=_�---�<�=---·�...

112 horas-HOJE I

"MARTHAS" a grande

PREÇOS MINIMOS .,

sensação deste inverno!

A' VISTA E A' PRASOA senhora à. Delia Regis, a0a

tada educaf!ionista ver-se-á, hoje,
dia do seu aniversario, muito
cumprimentada pelas suas colegai
e amigas.

A efeméride do dia de amanhã,
regista o aniversario natalicio do
nosso conterraneo sr. Ogê Mane
back. funcionario da Alfandega

o lDaior e Dlelhor stock da praça!

'\-

na "A MODELAR"
6 112 e 8

SOMENTE HOJE
A incomparaval KAV FRANC IS emprestando a sua graea á �usada trama de

VENTURA RO B

OO ....ON o líder dos cinel11as'_'HOJ�""A's

o

i

j

o .·omance sentimental de uma linda mulher dentro do têma que descl·eve o"affair�'eseandalo§o
já pisou o sólo da Franea e cuja faeaDha� ha pouco agitaram o mundo!
COM .JAN HU,NTEF' como o homem que tinha passaporte diplomatico para tudo conseguir.
E CLAUDE FIA INS como o grande "SCROC" que arrastou consigo, para o abismtl as maiores

N P · A data Sagrada da Patria - Nacional D. F. B.
O rograma... Aristocratas do mundo canino - Cameraman

FOI Airplan News n. 20(52 -contendo entre outras
a reportagem completa soba-e a anexaeão da Austria
á Alemoaha.

do maior aventu.reiro que

II Preços: e 2$000

srr
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