
"

e e r d a

A
ANC

,."

a
QUE O' P ESIDENTE GETULIO APOIE

TURA JOSE' AMERICO

•

I-rr-'pren-

mo, 13 - Na reuniao de ontem em seu gabinete. o .".i\inistro da Justiça, di- gas não tem preferencias por nenhum dos candidatos e manterá absoluta imparcialida
rigindo-sc aos jornalistas, fez um apêlo pa�a que �ão s.ejam feitos ataqu�s di�amé.to- d.e no pleito .e lião permitirá vlolencías eleitorais, em nenhum ponto do territorio na

rios ou desairosos aos candidatos á sucessao presidencial, para que o eleito nao che- cional, garantindo a posse do vitorioso nas urnas.

guc ao posto supremo desmorali:ado ou difamado. Assegurou que o sr. Getulio Var-

o chefe da Nação, nurn esplendído
exernplo de civismo, declara a'
-Sa, por intermedio do rninistro da JUS

tiça, que não tem preferencias por nenhull'
dos candidatos.
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Realiza-se ama

nhã, ás20 horas,
no C ine Rex, o

��nl::f::.:.:·.·!M

Conc Iave po li tico �2iJ;ljg\·m;im;.
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CeI. ARISTlLIANO RA

e o Ispa r lOS MOS, C!1�fe do �artido Re-
j publiceno Liberal

oposicionistas.
Cunha.

Como tambem já informámos, tomarão parte no importante
conclave, além do sr. Ildefonso Simões Lopes FIlho, representando
o nobre governador riograndense. os ilustres deputados constitucio
nalistas Jairo Flanco, Maria Tereza de Camargo Barros e Bory
Amorim.

RIO, 13--Esteve ôntem no

gabinete do ministro da Justiça,
em conferencia com o sr. José
Carlos de Ma.:êdo Soares, o co

nego Olímpio de Melo, interven
tor no Distrito Federal.
A conferencia foi demorada,

indo das 4 ás 5 112 horas da
tarde, nada tendo transpirado sô
bre o assunto nela versado. En
tretanto, ao que se dizia no Mi�
nisterio, o caso do Distrito Fede
ra teria constituido o unico mo

tivo da conferencia, achando-se o

governo empenhado em resolvel-o
a contento de todas as corren

tes.

Mínisterío
da Justiça

I-Convenção Democ:atic;-I
Convite

a Uníão Democratica Brasileira

��������������������������������������� o PARTIDO REPUPLICANO LIBERAL e a

A voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.----:J I
LEGião REPUBLICANA teem a honra de convidar

----4-.=.. -

. ]'lo aos seus corretlgtonaríos, aliados politicos. Exmas.J
.

R I O CA A O
Familias e ao povo em geral, para assistirem a Con- IProprietario e Diretor esponsavel ..J A R L 1- D

II
venção Democratica que realizam no CINE REX.

I�ino dia 15 do corrente. ás 20 horas, e na qual se
III I Horianopolis, Segunda-feira ] 4 de Junho de ] 937 I NUMEHO 799 pronunciarão sobre o candidato á futura presiden-

I� da Republica. no futuro quadrlenio. II
A ranàiàatura Armanào Foi registrada

-

ae 5ales Ohveirc.

Todas as atenções politicas estão

presentemente voltadas para a

Dep. RUPP JUNIOR, Chefe
Convenção que derá lugar, ama

da Legião Republicana nhã, às 20 horas, no Cine 1?_ex,
em a qual, o Partido Republicano Liberal Caterinense. e a Legião
Republicana, resolverão sôbre a atitude a tomar em face de proble
ma sucessono.

Como noticiamos, a resolução que vira a ser tomada, não I S�m dúvida, Florianopolis. viverá amanhã, um dos seus

olerece mais segrêdo, per quanto todas as lp.dencias daquasi tota- grandes dias de entusiasmo civice, acompanhando com o melhor da
lidade dos membros que integram os dois partidos, e a do apoio in' sua atenção 05 trabalhos desse importante conclave, que visa orientar

ttegral á candidatura do ilustre brasileiro dr. Armando Sales de os passos da nacionalidade pela trilha que ha-de leval-a aos mais
Oliveira. em perfeita união de vistas com o brava general Flôres da gloriosos destinos.

-----------------�·1
lO sr, Trindade Cruil i:��::::ue O g�::�: no

RIO, 13--0 sr. [osé Ame
Amarico

I
rico almoçou, ôntem, em um dos
restaurantes da cidade, com o se

----- nador Tomaz Lobo, o deputado

Iusorio Borba e os srs. Osmun-
Pelo avião da "Condoc", vindo nações, em face do problema, do Borba, Jarbas Peixoto e Al

do Rio de Janeiro, chegou ontem presidencial. I'
cides Carneiro. Após êsse almaço,

a esta capital o deputado oposi- I )el� que apuràmos, o deputa- .�aíu o c�ndidato nacional cmo

cionista <C brilhante jornalista sr , do T rindade Cruz, acha-se em esse conjunto pernambucano, em

Trindade Cruz, que vem tomar franca divergencia com a ergam- ligeiro passeio pela Avenida,

parte nos trabalhos da Convenção zação a que pertence, no que se

cto Partido Republicano Liberal e reíére ao candidato presidencial.
Legião Republicana, a realizar-se Assim, enquanto o Partido Repu-
:am�nhã. blicano Liberal CatlHinense, for-

.

Tão firme o sr. Trindade Cruz
A presença do deputado Trin- ,mando ao lado. do general Flore" està ne,sa. dispcsição, que, em pa

dade Cruz cm i:;'lmiélnopolis, não da Cunha, apoiarà o sr. Armando lestra, hoje, de manhã, no café

ipodia deixar de det�rm,ina: da de. Sales Oliveir�, o de�u!arlo i Rio Br&oco, declarava. esta� dis
l:Jo,.sa parte uma serre oe mves- Tnndade Cruz, li es:e partido fi- i posto, �aso o seu partido Julgue
ugeções, no sentIdo de: sábe.Hn�� liado, declar.a-se parlld�no afd�ro-I necessano, a renunciar o seu man

quais as suas tendencas e incli- 50 da candidatura Jose Amenco. dato de deputado.

i ,

i �om .. sr. Jose

RIO, 13-Anuncia-se que a ticias>, tratando da fundação da
União Democratica Brasileira S�- União Democratica Brasileira, diz
rá registrada como um partido de que o Brasil necessitava de um

carácter nacional. assegurando pa- partido capaz de dirigir e disci �

ra todos os efeitos, sua legenda plinar o pronunciamento das ur :

para todos os pleitos no território nas e a manifestação da sobera
nacional. Os deputados, senado- ni-a popular através do voto con -

, :,i;;t\!;;{:;:·.ii.J!�
res e todos os grupos que formam ciente, dado pelo seu civismo.
em tôrno da candidatura do sr, com fé legitima nas nossas insti-

·.'{ie<!''!';y,w Armando de Sales Oliveira, se- tuições, agitando, ao mesmo tem-

1I1,;..I.til;1 rão sufragados em todos os Es- po, a opinião nacional. num mo
�

I lados, sob o registro direto da vimento extenso e profunda d :

União. amôr á vida publica.
Vindos com as legendas dos Declara que esse partido sur-

partidos estaduais, integrarão a giu com a U.D,R., que se insta
União, como sub-legendas. lará no dia 2 de julho próximo,

proporcionando ao país um 'espe
RIO. 13-0 -Diario de No- táculo de fé democratica.

PORTO ALEGRE, 13-
O general Flôres da Cunh'l tele-I RIO, 13-Será nos dias J 6,
grafou ao ministro da Marinha 17 e 18 de julho que se reu

dizendo que o seu ioverno e o nirá, no Rio, o VIII Congresso
povo riograndense se sentiriam Nacional Trabalhista.
felizes e jubilosos se o titular da Para sua realização, a cernis
pasta determinasse a vinda a p, são executiva nacional está con-

\Iegre das unidades surtas no vocando as organizações trabalhis-
,MlO do RIO Grande. tas filiadas ao Partido Traba-

O almirante Guilbem respon- Ihista do Brasil,

Do gal. Flôres da. Cu"'
nha ao liMinistro
da Marinha

�
de�d� ao convite telegrafou ao

governador do Estado dizendo
que não havendo tempo das reh
ridas unidades estarem aqui no

dia II afim de prestar uma hc
menagem ao povo e ás autorida
des, na data tão festiva á marin
ha de guerra, esperava, em data
próxima, aceitar o convite fazendo
as unidades visitarem o Rio
Grande.

Congresso
trabalhista

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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---������cara para Porto Alegre. E em

II-I�
-

Porto '\Iegre entrou a impingir �-=\'

�""" -Iaos incautos o «tijolo escoteiro"», �\�\ P <.:.')MA I:)A

qu� Da�iani concebera corno �'� .)01/>,11;'(
meio lacil de tomar dinheiro a ,; {, t5�, M , N ;�\ f\l CORA
terceiros. �

>',"

A troco do «tijolo» recebia
o que lhe dessem. O produto
da coleta se destinava a custear

as despesas de viagem da dele
gação escoteira do Brasil ao "lam
borée" da Írlande.,; Houve quem
desse, a trocu do tal tijolo, quan
tias superiores !!I um conto de

ROl\IA. 13 - Houve um

quem
I tremor de terra pouco depois de

I meia-noite, em Ascoli Piceno, RJO, 13 -E' esperado nes

I seguido de forte rumor. Os aba- capital no dia 1 j do corrente

los duraram cêrca de quatro se- general João Guedes da FOllto

gundos. O íenomeno repetiu-se ra, comandante da 5a. Regi
pouco tempo depois. Militar, com jurisdição nos Est

De Porto Alegre, Dadinni se A população, alarrnaoa, aban- dos do Paraná e Santa Cat
passou para a cidade de Caxias donou as casas e [oram nume-

rma,

«nde prosegUiu na prática de lamil
--------------1

suas anteriores laçsnhas. Foi
rosas as amuras que passaram

81 Luxo conforto e elenoite ao relento. ,

em Caxias que o seroc conhe- . gancia encontrará V.
ceu João Pedro Peroni. E por- NO RIO servindo-se de limousine O
que este com êle simpatisasse, DSíVlOBILE rr 200, guiada p
Dadiani viu. nele, uma vitima a O resto da historia é conheci- perito volante.
depenar. Peroni, embora com do. Embarcando, no sul, com FO n e 1.60
idade bastante para medir o que destino á Europa, O rdiani e

fdzia, formou ao lado dos que, Peroni fizeram curto estagio no O C i lHICU I-ta
E b corno o capitão Lemos, do bata- Rio, hospedacdo-se no hotel ..
m selem ro, a 6, do ano

d O d lhão de Pontoneiros d: cachoeira, Globo. AIí Dadiani checara d ftl Gave"passa o, a iani casava se com
Ó ..

uma jove-m alemã, Arlinda Wet. se deixaram por ele enganar. usando vastas barbas, das quaes,·. I
João Pedro é filho de lavradores. entretanto, no dia St�g\llnte, se P � r a vo Ian

ter, que se fiar4 nas patranhas t
'.

do malandro. Dadiáni lhe disse- Tinha recursos. Educou-se em desfazia, mandando iJ teiiamente es n ac Iona'
outro meio que na-o fo' ra d de cara e cam lc, a-sim, na sus-

ra que, além de oficial do exer-
,o os

cito polonês, tinha uma herança paes. E crendo nas historias de oeita imediata d� todos os resi RIO. 13 (Bacd)-Com u

d D di
.

f
.

Ih S d·entes 110 hotel Dadianl' MP, premio de cincoenta contos d
a receber em sua oatria. e a Iam, OI' e nas aguas. a- . .... . ç-

E&sa herança, que lhe v.nha be se, mesmo, agora, por noticias roni não se separa vam nunca. No réis, ao que se noticia, será lev

d chegadas do Sul que Peroni hotel ocupavam o mesmo quarto. do a eleito um certame automob
e um tio. só lhe chegaria às ' ,

mãos depois que Dadiani se ca-
influido por um passeio à Euro- Tres dias apó" os dOIs deixa- listico para volantes nacionais.

sasse. pa, em :o�panhia do amigo, o vam o hotel para seguir no R.aul A referid� prova será reali

Era uma das clausulas do f?lso przn.ctpe, se desfez de va" Soares, cumo á Europa. E' sa- zada antes do Circuito da 011

casamento
nas propuedades no valor de .• _

bido que,·] a bordo tarnbern os veo, cabendo aos cronistas des

Assim-'explicava o scroc_150:000$000. A issu teria Sido dois jarr ais se 5epawam visto portivos organizarem as base

uma vez casado, tl'nha eAle que
levado, com celteza, pOI' insinua- que foram ocupar a mesma c;abi- necessanas.

embarcar para a Europa, afim ção do outro. o
.

malandrl), que ne. O desaparecimento de Pe- O industrial Sabado O"An

de receber it fortuna J lhe tena promelldo reembolso, roni e a consequente fuga de D:l- gelo, autor dessa miciativa, colo

Dadiani era nJllnhoso. Sabia tão depressa êle, Oadiani rece- diani são o epilogo que constitue CrJU á disposição da comissão

I bes�e a herança o euigma do caso. premio de cincoenta contos.
cantar, o mero, E a prbre Ar- .

------------------____.

l;n1a, ouvindo·lhe li toada. se

precil litou no abism'l. Cas<,!,do
se, nada, de fatt), lhe falt,;u, de

começo. O seroe era propriet&
rio de um] casa, a em que mo

rava, e que êle adquirira á custa

de muito escarchar 05 incautos,
pedindo obulos para a séde do
"Centro Escoteiro" de Cachoeira,
que-dizia-iria ser alí fundado.
E todo mundo contribuiu ...

As primeiras noticias conheci
das a respeito de Henrique Da-
diani datam de julho de 1936, COMO QUERIA
quando o aventureiro apareceu . .

em Cachoeira no Rio Grande Era precisamente ISSO que o

fazendo-se pa�sar por descendent; I falso "principe" queria. E tudo

de nobre familia polonêsa e repre-I c�nsegulra co� d maior f�cilida�e.
sentante de nucleos internacionais Ja todos na cidade de Cachoeira

de escotismo no Brasil. Oadiani, I o conheciam. Agora, 9 resto seria
facil. Tão facil, como lhe [ôre ar-

O I5S Id iO I
rastar a mult�dão que afluiu à tal
da conferenCia. Não lhe falharam

pernambu- ',os vélticinios. Em breve, D"diani

cano conseguia fundo! para comprar um

.. predio em Cachoeira, onde passou
RECIFE, 11- Os dlsslden- a residir. Ali se realizavam as

tes do Partido Social Demo- reuniões dos chefes escoteiros da
eratico publicaram uma pagina loealidade.
inteira de artigos ineditoriaes no

DIARIO DE PERNAMBU·
CO. Ess�s artigos têm alcança
do uma funda repercussão no Dias após á realização da tal
�eio àa opInIão publica que conferencia a colollia judIa do

acompanha interessada o dc�- mlclhôd'l em Cachoeira prote:\tou
enrolar dos acontencimenlos poli- contra o fato de Dadlani se

ticos. Os dissidentes divoJlgaram allibuir u titulo de principe po

hoje trechos de diversas cartas lonês e oficial do exercito da
do governador Lima Cavalcanti quel� país.
dirigidas ao Mimstro Agamenon Oadialli - �centuram os au

Magalhães. Num desses trechos tores do protesto, não era origi-
o mlSSlvlsta diz textualmente: nario da Polonia.
Afirmo-lhe que, ante .. de qualquer Eca rumeno.

extremecimento que porventura 03 efeitos desse . protesto não

existir entr� nos, deíxarei o go- chegaram, todavia, a abalar a O «TIjOLO ESCOTEIRO»
vemo.a "reputação do seroc. O homem Pouco depois Oadiani embar-

i ÕÕ"N--';ÉÕCÔES F I NAS
�

I-IOMENS ACAS

CA�w� O00NAVIO
-

.

"R a u I S o a r e s'
policia francês.
Henrique Dadiani

atrlJvessar II

A prender
se este tentar
fronteira

espera

o caso do desaparecimento do
escoteiro JOãO Pedro Peroni de
bordo do Raul Soares, quando
o navio brasileiro navegava á al
tura das aguas pcrtuguêsas, vai
se, aos poucos, esclarecendo, Pe
roai, filho de conhecida familia
riograndense, conhecera, naquele
Estado, Henrique João Dadiani,
que se fazia passar, a um tempo,
não só por filho de principes po
lonêses, como, tambem, por chefe
de varios nucleos escoteiros exis
tentes no Brasil. Peroni, afeiçoan
do-se a Dadiani, aquiesceu em Um dia, QS cartazes do unico

acompanhar este numa viagem á cinema existente em Cachoeira

Europa, onde representaria o es- anunciaram a "notavel conferencia"

cotismo brasileiro. A meio da via- que, all, se realizaria. à noite, sob

gem, foi dado como desaparecido o tema "Influencias do escotismo

de bordo, ao mesmo tempo que I na formação moral dos homens de

Dadiani misteriosa e rocamboles- amanhã". Embora a "entrada"fosse
'. I h O Il ..

camente, se evadia. Supõe' se que paga, a �a a se enc eu. �nncI-
Dadiani tenha assassinado Peroni pe"-asslm ela êle conhecido-e
a bordo e arremessado o corpo ás empolgàra o auditorio. E dalI por

deante o conceito do homem se

firmou na opinião geral. Era urna

figura extraordinaria. Como falava
bem! E que coisas bonitas que
dizia!

envergando vis toso uniforme, hos
pedou-se numa das melhores pen
sões da cidade, entrando, logo, a

visitar a redação dos modestos
jornais do interior, pedindo noti
cias, concerlend. entrevistas, [azen
do-o importante. Dada a primeira
entrevista e publicado o retrato,
do aventureiro, logo se generaliza'
va a convicção de que o homem
fosse, de fato, "importante".

era msinuante, falava com faci
lidade, e, o que é mais, já se

havia insinuado na simpatia de
terceiros. Estes, em face da aru

sação, que era ou devia ser um

brado de alerta, sairam em de
fesa do malandro. E Dadiani
venceu.

O CAPITÃO LEMOS

CONFEREf'JCIA
Uma das figuras a quem Da

diani conseguiu iludir, impondo
se á sua estima, é o capitão
Lemos, do 20. batalhão de Pon
toneiros e que, durante a perma
nencia do aventureiro em Ca
choeira. quasi sempre o visitava.

Como o capitão Lemos é, 110

logar, pessôa amplamente rela
cionada e estimada, isso contri
buiu para que Oadiari viesse a

passar, tarnbem, por boa coisa.
As aparencias, todavia, enga

nam. Vê-�e já agora, que o di
tado é certo.

aguas.

ANTECEDENTES
o CASAMENrO

CM PROTESTO

SO'MENTE NA CASA

"

D. Carolina Palhares. de Joinville. curou. com uma

50' LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS I

Tem havido centenas de curas semelhantes! I !

Adotada em muitos Hospitais. Casas de Saúde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «POMADA

E.' A POMADA IDEAL!

Cura TODAS AS FERI
DAS, tanto humanas
como de animais.

NUNCA EXISTIU IGUAL 111

reis.

A Farmacia Cruz, de Avaré (São Paulo); curou com a

"Minancora" ulceras que nem o 914 conseguiu curar! ! I
Por aí se vê como é facil,

nesse mundo, furtar sem que se

seja importunado pela pelicia.

AUOACIA

Ma� Dadiani era, e é de uma

coragem, inaudita. Após haver
tomado dinheiro a todo mundo,
entrou a espalhar que pleiteá
ria, junto ao general Flores da
Cunha, uma subvenção de 100
contos destinada á subsistencia
do nucleo escoteiro de Porto
Alegre, que eIle Ali levantaria á

semelhança de que havia feito em

Cachoeira.
E' de presumir que o malan

dro nunca se houvesse dirigido
ao general. Dizendo o que di
zia, Dadiani apenas fazia por
convencer os pacovios de
se aproximava.

MINANCORA» nunca existiu a não sêr em suas latinhas ori

ginais, com o emblema simbólico ácima. Recusem imitações I

Exijam a verdadeira «MINANCORA» em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!! I

II� um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Jolnvillc

Treinar de
terra

Vai ao Ria
gal.Fon
toura

PARA CAXIAS

o NOVO

TEXACO
MOTOROIL

:,\\�\.Q\S ANTIM li PO
OSEU OlOR

a-." ,..

PARA

OAUR
RECEBEU UM LINDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPO') MAISMODRE NOS PELOS MENORES PREÇOS
MAIS DE 50 TIPC':'S OE CAMISAS

C ..�"MISA CE JEr�SEV OE SEDA A 16$000'

,J

OA;U á RUA FELIPE

SCHM:DT N. 19

.,.�. ',\ ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA�'f--Fl.orjanopolís, 14- 6 -1937

Esta"a sen

do enve ..

l11el1121do
o sonho da mulher

I' TOULON,' 13-Ficou cons

tatadoj que ()' prefeito de Ciers,
di. Pratt Flottas, qlle vinha so

frendo de rma roolestia mistério

So. estllvf1 s=ndc envenenado com

8lfenico De�cobriram os SlUS mé

d:cos que alguem[tinha, ror mais
tir· uma � vez, minirtrado arsenico
s o dr. Piait, dc[n'odo ainda ig
ncrado
A policia iniciou investigações

entre os luncionarios das reparti
ções e empregados dd Prefeitura,
em vista do dr. Pratt não poder
«:'ar qualquer pista para esclareci
mI nto do caso.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Ssr b"'''''n;ta e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

OCU1' l

FerroDr. Pedru de Moura
Advogado

Rua Trajano n. 1
-----------------__------------------

,
1fj()"O·

1!/"JJllli��"II� �

,.�.

Quando o seu filtro está.

aujo e entupido que faz o

S�r. '/ Limpa-o, natural
mente, para desentupã-o.

dos rins. Essa limpeza com

HELMITOL. periodi.camente
executada, garante a saúde

presente e previne os acha

ques da velhice.

.Oulnta-feira
17 DE JUNHO

Côrte dfl!
Apelação

,::;;0 RTAZE_S
C)Q DIA

Desportiva

Em Capoeíras realizou-se ôn
tem, interessante pugna [utebólis
tica, entre os Clubes Fla:nengo,
local e Continental de João Pes
soa, nos 101. quadres a vitória
coube aos locais pelo signihcati
vo score de 3 x O.
E nos segundos coube mais

uma vez a vitoria aos locai, por
1 x O.

Falia de nu ..

mero

UBERABA, 13 --Sob a

presidencia do juiz eleitoral, dr.
Artur Albino de Almeida Cy
prino, realizou-se a sessão para
constirucionalisação do município.
Estiveram presentes os vereado
res Fidelis Reis Bôuger Pucc:,
Wady NassiF e João Rosa. Nã0
hllvendo numero foi convocada
nova sessão para 24 do corrente.

Visítas ao

nistro da
tiça

o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,
que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des
cascar a péle.

Sumula dos julgamentos da Rio de Janeiro.
ultima Sessão 22.50 Anuncio DJN e DJQ

(al., port.I.Canção popular alemã.

<\pelação crime n'. 5 682 da 22.55 Saudações aos nossos

comarca de Tubarão, apelante ouvintes.
dr. juiz de Direito e apelado Jo- 23.00 Sonata dedicada a Kreu
sé Julio RaFael. Relator o sr. tzer, por Beethoven. Senta Bcrg
des.i,TAVARES SOBRINl-fO. mann violino: Hans Erich Rieben-

Convertido o julgamento ern sahm, piano.
diligencia para que os autos se- 23.30 Pequenas canções de

jam distribuidos em sentido es- todo o mundo. Ellinor Janson, SOo

tr�o. prano.

Apelação crime II'. 5.674 da 23.45 Noticias e serviço eco-

comarca de Lages, em que é ape- nomico (a!.). A prova de escaléres entre os

lante a Justiça e apelado Joaquim 24.00 Serão variado. marinheiros da Alfandega e do
dos Passos Viana. Relator o sr.

.

1.15 Noticias e serviço econo- , Carl Hoepcke, saíu triunfante a

des. TAVARES SOBRINHO. mICO (port.!. ..

I valorosa guarnição do Carl Hoe-
Foi dado provimento á apela- 1.30 Nu �bõn. NOIte nativa pcke.

ção, para anular o processo ab- de Walter \\. ehe, A pelêja de 4.000 metros de
initio, 2.1 5 Eco da Alemanha. ióles, a quatro 'remos, foi empol-

I Apelação crime n'. 5.653 da
. 2.3? Dueto de Schumann e

gante,
.

comarca de Mafra, em que é ape- Cornelius, HIlde Gammersbach. Obteve o primeiro lugar a

lante a Justiça e apelado Narci- soprano; Gerar(van den Arend, guarnição riachuel.na, que estava
zo Sehultz , Relator des, OU5- baritono. assim costituida:
TAVO PIZA. 2.45 Impulsos creativos na Patrão-Adolfo Chierighini.

Foi dado provimento a apela- Alemanha. Os novos rumos da Vógo-Clovis Gama.
ção, para mandar o réo á novo educação popular alemã. slvóga-José de Carvalho Ra-
julgamento por defeitos do ques- 3.00 Ultimas noticias (em ale-

mos.

tionario, mão). slprôa-c-Oswaldo Silveira.
Apelação, crime n'. 5.564 da 3.15 Grande concerto de rnu- prôa-Arno Dutra.

comarca de Palhoça, em que é sica ligeira.
apelante a Justiça e apelado Sil- 4.25 Cinco minutos de tecnica
vano Manoel Pinheiro. Relator de radio.
o sr. des. URBANO SALES. 4.30 Ultimasnoticias (em =es-

Mandado o réo a novo jul- panhol).
gamento por ser a decisão absolu- 4.45 Saudações aos nossos ou

toria manifestamente contraria a vintes. Despedida DJN e DJQ
prova dos autos. (al., port.).

Apelação crime D·. 5.648 da
comarca de J aguna, em que é

apelante o dr. juiz Substituto em

,vende-se uma casa com o
exercício e apelado Maurilo Cas-l terreno numa area de
troo Relator o sr. des. URBA-

I 1.782 metros quadrado.NO SA�ES. . , instalação de luz e agua e1c.
A Corte deu proVimento a

por preço de ocasião. A trá-
apelação. para c��denar o

ape'l
tar com Quincio Silva, no pouco interessante.

lado no grau �llmmo do ar�. Estreito� esquina da Rua D. Na parte"principl\l verificou-se303
.

da Consohdílção das Lel� Luiza n. 163. um empate de 3X3.
Penais. --------------, _

Agravo n·. 905 da comarca

de Palhoça, em que é agravante
o dr. Promotor Pub'ico e agra
vado o espólio de José Antoniu
Barbosa. Relator o �r. drs. UR
BANO SALES.

Negado provimento ao "gravo

para confir;nar a sentença agra
vada. Vencidos os srs. des. Ur
bano Sales, Henrique Fontes e

Medeiros Filho.

ApelaçãO de desquite n. 177
da COlJlarca de B1umenau. em

que é apelante o dr. Juiz de Di,
reito e apelados João Medeiros
Junior e sIm. Rdator o sr. des.
rAVARES SOBmNHO.
Foi confirmada a sentença que

homologou o desqUite.

CINE REX, ás 5. 7 e 8,30
horas-·Piloto n. 1.

CINE ROYAL, ás 7,30 ho-]
ras-No jogo do amor.

CINE ODEON, ás 7,30 ho
ras-Bonequil1ha de seda e

Circuito da Ç/avea.
-------

Irradiação da
Alemanha

A estação DJN e DJQ, de
Berlim, irradiará amanhã o seguin
te programa:
A's 12.00 hs.--14.00 hs. e

às 22.50 hs.--4.45 hs.de Berlim.
corresponde às 8.00 hs.--l0.00
hs. e às 18.50 hs.-0,45 hs. no

o Clube Nautico Riachuelo I O quadro do [ris estava as'
comemorou, corn bélas e empol- sim constituido: Vilaim, Pavão,
gantes provas esportivas a passa- Dantes, Bastos, Féza, Pernam
gem do�seu aniversario de fun· buco, Lucia, Godinho, Mirínhl',
:�jação. Damata e Jalmo, destacando-se

CICLISMO no mesmo, Mirinho, Féra, Pavão
e Damata. que defenderam as co

res de seu clube com galhardia e

como verdadeiros esportistas.
No Atlético, tiveram atuação

destacada: Beija-Flôr, que foi o

herói da tarde: Mat0s e Garriga,
que vem-se destacando nestes úl ..
timos jogos atuaram ben ; Bor
ba I, Toureiro e Gato, que anu

laram ás perigozas investidas da
linha do Íris: PiriCjuito, Belelê,
Borbinha. Nanado e Zachl, mos

traram o progresso obtido na li
nha dianteira do Atlético; lião

conseguiram a vitória mas obti
veram um honroso empate, mos

trando que estão a altura de
qualquer adversário, seja êle qual
Iôr,

Serviram de juizes: Na. parti
da secundaria o sr. Francisco
Nunes do Figueirense e na pri
mana o sr. Aprigio Menezes do
Tamandaré, ambos atuaram a

contento.

A assistencia foi regular. notan
do-se a presença de muitas sen

horinhas que torceram entusiasti
camente, contribuindo parfi o maior
realce daquela tarde esportiva.

A Interessante prova ciclista
Orlando Cunha teve como

ponto de partida a Alarr eda
JJão Pessõa.

Pela primeira vez Floriano·
plJEs teve ocasião de assistir uma

corrida de bicicletas nos moldes
das que são�realizadas em outras

grandes cidades.
O percurso de 22 quilome

tros tem nu seu trajeto, trechos
que exigiam ao ciclista pericia e

habilidade.
Após uma pelêja sensacional

venceu o conhecido ciclista 00-
min... os Silva, guiando uma Wan
deter.

Em segundo lugar chegou
Ridualdo Portinho, dirigindo uma

Miele.

IRIO,� 13 - Os presidentes
da Camara e do Senado, srs.

Pedro Aleixo e Medeiros Neto.
estiveram ontem no gabinete d<J
ministro da Justiça em demorada
conferencia com o sr. M�cedo
Soares.
���Ali tambem esteve, logo dn

seguida, o capitão Felito M,üiler,
cheff' de poliCIa. A tarde" con

ferenciou com o sr. Macedo Soa
res o sr. Artur de St1Ull.l Costa.

REGATA

Mandado de
segurança

RIO, 13 - o 1. �eGente

bonorario do exercito. Cebo Ma
galhães, impetrou na I· vara t,·
deral mandado de segurança COI1-

tra o áto do Conselho Federal do
Serviço Publ,co �:lV I. quI" n

gou-se � atender a um,· rccL':I !., ..

ção feita. no sento d.) d" ,,' r.2

querente classlficacJ) dc:r:,' 1Cl>

quadro a que pertence, na Sere-
\"tia de Estado da lvlaTll1ha

"
,.

RIO, ] 3 --o capitãO Mario
Garneiro foi designado para o

eslado'nldÍor dil 1 a. regiãO mili
tar, em 5ub5tituiçãú ao capitão

j Antonio Carlo� BlUem.ourt, que I
I bi �j5pensac:l� por ter sido pro-jmOVido a maJOI.

FUTEBO'L

Atlético X [ris

No Estadio Adolfo Konder,
efetuou-se ôntem a 6a. Iodada
do Campeonato da Cidade, pro
movida pela L. F. F., entre ás

equipes primarias e secundarias
do Iris F. C. e C. A. c»
tarinense.

Na parte se';undaria o fitlé
fico derrotou o [ris pelo escore

de 3XO, foi um jôgo fraco e

PRRR FERIDRS, INFLAMRÇOES,
ULCERRS, OUEIMRDURRS, ETC.

hMiiWW� e

UI BORI=lTORIOS "MI NÇJNCOR(.f'- JOINVILE
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I oo

de representantes intemeratos do po
Estamos convictos que os vereadores municipais, negarão a pro!"""og'

do contráto de ven�ja de carne verde no Me�cado Público, defendendo, �:?jSSI

interesse do povo, que é o de ..estabelecer liberdaoe de cornercí':') e conc�::>rí

entre os exploradores dêDse pr-oduto.
-----------------------------------------------

CAFE' BOM SO' NO CeI. Fontoura CeI. Segur)do Nova
pra��l��oe-mbro B

Dala Costa
Antonio Paschoal crges

Ofiei'al brasileiro
em Esp

conf�
reneia da
g�neral
Waldamiro batendo

Encontra-se nesta eapital.achan
do-se hospedado no Hotel Gloria,
o sr. corone] Segundo Dala Cos
ta, operoso prefeito de Concor-
dia, que veio tratar de assúntos RIO, 13-0 general Wal- RIO, J3-Um telegrama de RIO, 13-Sabe-s
que se prendem aos interesses e dorniro Lima, realizou, hoje, na Madrid da Agencia Euripe, espe- o ex-oficial brasileiro
prosperidades do municipio que Escola do Est:ldo-Maior, sua ul- cial para o "Diario da Noite", diz souchet, que conquist
com tanta competencia e zêlo tima conferencia sobre a Cam.

que o coronel Alberto Besouchet coronel do exercito
vem administrando. panha ltalíana na Ajru:a, é um dos mais jovens oficiais de espanhol, é ex-segund

Dentre os assuntos que o analizando os planos de opera- alta patente do novo Exercito po-' infantaria do Exerci
--------------. trouxeram à capital, està o da ções dos italianos e dos etiopes. pular da Espanha. Ferido na ba- sendo filho do majCensura á criação de um novo distrito, que Estudou a invasão da Abissi- talha de Guadalajara foi levado Helverio Besouchet

·

I
se denominará «HarmonialO• nia e disertou largamente sobre

ao hospital, onde declarou ser ofi- residente em EspiritaImprensa fi Gazeta cumprimenta-o as principais batalhas, cial brasileiro e que fugira do seu,

S
muito afetuosamente, derejando- A segu.r, comentou os ensi- pais porque participéra do levante Por ocasião do muspensa em lhe feliz r_ermanenccia nesta capi- namentos a tirar dessa ca npsnha, de novembro de 1935, seguindo mado de novembro

Santa Catari na tal. particularmente sobre o importan- para Buenos Aires de onde se di- via êle no 29' B. C
te emprego dos meios motoriza- rigiu para Paris e dai para Bar-

eonco renc ia dos. celona. Naquela cidade, depois de
Em

o

suas conclusões, ref,erin�o- perfeitamente conhecida sua iden
se particularmente ao Brasil, dls- tidade foi admitido no Exercito numa perna, fugindo
se:

I Popular
e hoje serve no Estado tão, onde pela ultima

«Não nos iludimos. O Bra- Maior do general Miaja. simlada a sua prese
sil começa a despertar a cobiça ---------_-_--_---------------------------1

dos desesperados. A guerra ita- rv11 N I;:::) TRO ,ISec
re ta r

lo etiopica abriu um novo curso SOUZA I n te r io
ás idéas politicas internacionais, COSTA Estad

Não nos iludamos. O Bn�s�l RIO, 13- Segue hoje de R10acha-se em condições de Iaci] avião, para os Estados Unidos
presa de qualquer aventureiro

o ministro da Fazenda, sr. Ar-
ousado, em que pese patriotismo S Ctur ouza osta. secretário do Interiorde seus filhos».

S J
-

I
Estado do Rio, sr,° general dissertou por mais roa'"• ".. por divergencias polide duas horas, deixando em to-

dos os presentes NeveS I nomeado para subst
as mais agra- ...

I A:ltonio h?,elo Filho,
PORrO ALEGRE 13 -- daveis impressões. RIO, 13 -Tomou pose, na da Seccota'

o

A do d L J.
" fia.

ca erma e ('tI as, o sr , oão

Neves da fontoura.

L· b d d
° novo academico foi sauda-

I e r a e do pelo sr. Fecnando Magalhãe�.
de prêsos A reíntegr-9-

çao de pro
fess C) '0,9S Soares, ministro da JRlO, 13 - A diretoria da Fa- beu um telegrama d
culdade de Direito agra :!eceu ao do Paraná, sr. Mano
sr. Gu!tavo Capanemll o acolhi- terced.. d f" en o em avor
mente dispensado as palavras dos 10t' �d P ,

,
o I ICOS. o arana,

profes�ores que intercederam para PI
-

a remtegração dos prolsssores R fLeonidas Rezende, H�rmes Li- e arm
ma e Castro Rab�lo.

Nossa Vida Vindo de Porto Alegre e

afim de assistir á Conven

ção dos partidos OPOSICIO
nlstas a realizar-se amanhã,
chegou hoje a esta capital,
pelo avião da Condor, o pres
tigioso politico sr. cel. Fon
toura Borges.

f'ltiIVER5Aaros

Senhora Dará L. Silva
Transcorreu ôntem, o aniver

sario natalicio da exma. sra. d.
Antonieta do ��ascimento Silva,
esposa do sr. Darcí Linhares da
Silva, competente hrncionario da
Diretoria Regional dos Correios
Telegrafas.

Gustavo �Lehmkuhl
. Fest�jou ôntem o seu aniver
sario natalicio o nosso distinto
conterraneo sr. Gu�tavo Lehmkuhl,
competente 40. escriturario do
e Tesouro do Estado.

Juntamente com o te

tine, chefiou o levant
dade, Durante a lut

Convidados pelo ilus-
tre tenente coronel Cantidio
Regis, respondendo pelo ex

pediente da Secretaria da Se
gurança Publica, compare
cemos, hoje áquela reparti
ção.
Por aquele distinto oficial

nos foi dada conta de ha
ver sido suspensa, por or

dem superior, a censura á
imprensa, com pequenas res

trições de noticiaria, como

seja o do movimento de tro

pas, que terá de ter o "vis
to" das autoridades militares.

Até o dia 1 9 dêste mês, ás
12 horas, receberá a Irmandade
do Senhor Jesus dos Passose Hos
pital de Caridade, na sua secreta

ria, propostas em cartss fechadas,
para fornecimento de todos os ar-

Dr. Abelardo Fonseca

PRES
PO

cos
PAR

Decorre hoje o aniversario
natalicio do nosso distinto con

terraneo sr. dr. Abelardo Fon
seca, juiz de Direito Substituto
da comarca da capital.

Erico Couto

tigos necessarios BI) seu consumo,

durante o semestre de julho a

dezembro do corrente ano.

RIO, 13 -FoiFez anos ôntem o sr. Eri�o
Couto, chefe do serviço meteo

rologico, nesta capital.
Um grave

conflito
fiZERAm Ati05 ourem

a exma. sra. d. Custodia Re
gis e Maria Antonieta Linha
res;

a senhorita Nemesia de Oli
veira, professora do Grupo Wen-
cesleu Bueno em Palhoça; RlO, 13-0 presidente da

as senhorinhas Hermezila Gual- Republica não compare-eu, ôn-
berto, Antonieta Medeiros e Si1- tem, ao palacio do Catete. margo.
via Brasinha; _,��������������

a menina Marília, filha do Agradecimento e Missa
sr. dr. Oliveira t' Silva.

Não esteve
no estete

Informações procedentes de Bom

Jesus, neste Estado, adeantarn
que se verificou um grande confli
to nas mas daquela cidade, do
qual resultou I] morte do sargen
to de piovisorios, Celestino �a-

RIO, 13RIO, 13, -Foram postos em

liberdade, ontem, cem prêsos poli
ticos, detidos por suspeitos e ainda
não processados.

FICOU resolvido que, dora avan

te, serão mantidos na prisão so

mente os prêsos que estiverem com

a prisão preventiva decretada.

fRZEm Ati05 HOJE:
� .<.J Zulmira Vaz Rosa, filhos e nora, ainda in-

consolaveis e extremamente compugidos com a per-
\) dr. Osná Pereira, promotor da irreparavel de seu querido esposo, pai e sogro

público em Cruzeiro; Julio Geraldo da Rosa, vem pelo presente externar

Modesto de Morais � Lima, a sua eterna gratidão ao dr. Augusto de Paula,
o

j imeteo Wendhausen e Zilton pela dedicação e ingentes esforços empregados e

Fonseca;� aos farmaceuticos Benjamin e Mario O'Acampora
as exmas. sras. Ondina Si- pelo desvêlo sempre demonstrado durante Il sua

mone Gheur, Maria Madalena longa enfermidade.
Moura Ferro, diretora do Gru- Agradecem sensibilizados a todas as pessôas que enviaram

po E,colar Dias Velho; corôas e ramalhetes, bem COiD os qu� lhes apresentaram pezam::s e

as senhorinhab Marina Schu- acompanharam os restos mortais do seu saudoso esposo, pai e sogro
tel, professora normalista, Alcido� Julio Geraldo da Rosa, até a sualúltima morada.
mira Silva e Maria Aladie Me- Outrosim convidam a03 parentes e p::,sôas de .suas relações
deiros. para assistir a missa de 7' dia, que mandàram celebrar, amanhã, dia

1 5, às 7 horas, na capela do distrito do Estreito, confessando-se an

tecipadamente reconhecidos a todos aqueles que comparecerem.aque
le àto da santa religião católica.

calelldRIO, 13-Foi assentada a

translerencia de Luls Carlos Pres
tes para a Ca�a de Detenção.
Berger irá para o alojamento de
Prestes, alé que se encontre me

lhores aco:nodações noutro presi
dio.

l5f!tiTE HOVA

SECRETA-
RIO, 13-05 téR I O DA JUS -

leitos aprovaram a

TIç,A [) 1:'"
calendario, de acôr

PERN 1'..\M • projéto apresentado á
BUCO Nações. O ano será

RECIFE, 13--Ren'Jllciou a I
semestres e trimestres

VlTORIA, 13-Por ordem secretaria da ju.tiça por questões trimestre começa nu

do sr. Macedo ,Soares, ministro politica:� o sr. Jose Joaquim de e acaba num sabado
da Justiça, foi posto em liberdaJe Almeida. terá vint� e seis dias
o deputado estadual Gilberto Ga-

T
tinuando o ano com

beira. elegrafou ao sessenta e cinco dias,
I������������������������������I I pai

m�oo �� �H.

"A FAVO�ITA"
o sr. I a o que ficar colocad

� ••• de dezembro e prim
Em Loterias a sua Favorita PORTO ALEGRE, 13- neilO. O ano bissexto

I O sr. Raul PIla recebeu do sr. sentos e sessenta e s

FANTAS'TI�O'. Na-O ha blSlhetes brancos! ,José Americo, candidato á presi- dia bissexto será cal
• ........ dencia da Republica, o seguinte trinta de junho e p

telegrama: julho.
"Uma das maiores consagra Ambos êsses dias

ções da minha candidatura é o derados d� folga int
apôio do Partido Libertador, pe
la pureza do seu programa e

porte clvico de seus grande5 cheo
fes que se estreitam aos meus

leais compromissos com as forças
políticas que me apoiam no Rio
Grande do Sul, com a mais se

gura confiança na vitoria comumlt•

E�tá em festas o lar do· sr.
Alipio de Castro, diligente fun
cionario da Duetoria de Obras
Públicas, pelo nascimento dt:
uma interessante garôla.
HABILITAÇAo

Habilitam-se para casar: o

sr. tenente Nelson de Oliveira
Coelho e dona Nair Melquiades'
de Souza, ambos solteiros, domi
ciljados e residentes nesta Capital.

Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES adqui
ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
com a devolução dos mesmos V. S. CANDIDATAR-SE-A' em ser possuidor in
teiramente G R A TIS, na �scolha de um dos conjuntos expostos nessa sua

nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleU da reputada marca D.K.W.
com LIma maravilhosa maquina de costura da afamada marca SINGER ou um

radio de dçz valvulas da indiscutivel marca WESTINGHOUSr: cora uma geladei
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.

OERTIFIQUE-SE

l'HE6Am U�5

Nevecinio Silva LUXD, confort
gancia encontra

servindo-se do? limo
DS�OBfLE n' 200,
perito volante.
Fone

Da Capital Federal, onde re

side, chegou ôntem, a esta Ca
pital, pelo Carl Hoepke, o n03SO Ic-onterraneo sr. Nevecinio Silva.

i
;j,
t
,
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