
RIO, 16-E' a seguinte, na

integra, a petição endereçada ao

ministro da Guerra, por interme
dio do advogado dr. Vitor Nu-

nes, pelo general Valdomiro Uma:
«Exmo. sr. general ministro de Estado dos Negocios da

Guerra.-O general de Divisão Valdomiro Castilhos de Lima,abai
xo assinado, vem, mui respeitosamente, nos termos do arrigo 19 J do
Codigo da Justiça Militar, representar a v. ex. contra o general de
divisão Pedro Aurelio de Góes Monteiro, afim de ser este processa
do e punido como autor de crime previsto no art. 142 do Codigo
Penal Militar, pelo fato seguinte:

No dia 11 do corrente mês, foi o suplicante, por intermedio
do coronel Boanerges Lopes de Souza, chamado ao Palacio Gua
nabara. Comparecendo, comunicárs-lhe o exmo. sr, presidente da
Republica que o general Góes Monteiro lhe dissera que o suplicante
havia estado, com outros oficiais generais, dentre êles os srs, Panta-
.Íeão da Silva Pesl5ôa, Pantaleão Teles Ferr�ira e Brasílio Taborda,
na residencia do general de brigada José Pessôa Cavalcanti de Al
buquerque, tomando parte numa reunião que tivera como objetivo
conspirar contra o governo constituido.

Como II. essa comunicação-que outra coisa não é sinão a

imputação falsa de um fato criminoso, que muito depõe contra. li

honra, o brio e deveres militares-se não possa silenciar, o suplican
te pede, pelo que alega, que v. ex. se digne decidir no sentido de
ser o general Góes Monteiro processado e punido nos termos da lei.

Testemunhas: dr. Getulio Dorneles Vargas, d. d. presidente
da Republica; generais de' divisão, Pantaleão da Silva lle�sôa e

Pantaleão Teles Ferreira; generais de brigada, José Pessôa Caval
canti de Albuquerque e Basilio Taborda, e coronel Bo"nerge� Lopes
de Souza.- Pede deferimento. Capital Federal, 15 de junho de
!937.-Valdomiro Castilho de Lima."

•

Prêso por qua
---

o ,gener
que foi recolhido ao quartel da
da de Irifarrcerte, na Vila Militar,
encontra acornpanhado de

------
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VA.RIAS CONFERENCIAS Mabiliar�os
para

FINOS T��PETtE§
tA' PF��ZO)

cornm�iéios
c I��RIO, 16-Sabe·se que entre as várias conferencias ha

vidas durante o dia de hoje no Ministeri::> da Guerra, uma foi em

conjunto, dela participando os generais Eurico Dutra, Valdomiro
Lima, Firminio Borba, Parga Rodrigues e o procurador Vaz Melo.

Foi examinada a denuncia apresentada pelo general Valdo
miro Lima contra o general Góes Monteiro.

O gabinete do Ministro da Guerra continuou movimenta
dissimo até ás 12 horas, embora dessas reuniões nada transpirasse.

Espera-se que o general Eurico Dutra conferencie com o

sr. Getulio "argas.

118 "A

A

if111. I��' (� � � p..��\J�u���u� "

Rua Trajano, 15

h e m e n a ue m
>..: ....

ESCRIVAo DO INQUERITO
RIO, 16--Foi designado o capitão Emilio Maura para

escrivão do inquérito em torno do incidente com o general Valdo-
miro Lima. !!-������-�--�����"�-�'�'"""��-�'�""""'�'�""""�=:::"�"�X�'''�M'lI!!!''''''''

A tomada de depoimentos deverá ser iniciada amanhã. AO GENERA�G'i...JE
CES DA F"O;��"To URA.

CAUSAS DO INCIDENTE
NOVO COMANDANTE DA IA. REGIAO

RIO, 16-Segundo poude apurar a nossa reportagem, a

denuncia do general Góes Monteiro foi feita quando o inspetor do

segundo grupo de regiões militares veiu do sul, ha algum tempo,
tendo levado 80 conhecimento do presidente da Republica, que os

�enerais Valdomiro Lima; Guedes da Fontoura, Pantaleão Teles,
Pantaleão Pessôa, Pantaleão Ferreira e Basilio Taborda estavam

conspirando contra o governo constituido.
Em consequencia dessa denuncia; o general Eurico Dutra.

ministro da Guerra, viajou para São Paulo, onde conferenciou com

o general Góes Monteiro.
Enquanto isso ocorria, o general Va!domiro Lima aguardava

a sua nomeação para chefia do Estado Maior do Exercito, para o

qual já havia sido convidado.
No dia 11 do corrente o presidente da Republica chamou

<O general Valdomiro Lima ao palacio Guanabara comunicando-lhe
ia denuncia recebida. Diante dos protestos do general Valdomiro e

da sua afirmação que se tratava de calunia, o sr. Getulio Vargas
concordou em que o comandante da primeira região militar procuras
se fazer valer 05 seus direitos perante a justiça. Nessa ocasião o pre
sidente da Republica teria se prontificado a depôr como testemunha
no processo, tendo sido efetivamente arrolado na denuncia apresen
tada ao S.T.M. pelo general Valdomiro Lima.

O MINISTRO PRpVIDENCIA

RIO, 16-0 coronel Valentim Benicio, chefe do iabi
nete do general Eurico Dutra, ministro da Guerra, declarou a um

vespertino:
. . .

«O ministro avocou o mquento que acaba de Instaurar

sôbre o incidente entre os generais Valdomiro Lima e Góes Mon
teiro e sôbre outros casos resultantes dessa representação.

O ministro está, também, tomando as necessárias providen-

CONFERENCIOU COM O GAL. DUTRA

RIO, 16-Hoje, ás 8 horas, o general Valdomiro Li�a
esteve no gabinete do mmistro da Guerra, com que ceníerenciou

longamente.
Sabe-se que trataram da denuncia que aquele general apre-

sentou contra o general Góes Monteiro.
A palestra foi assistida pelo coronel Boanetges

chefe do Estado Maior co general Valdomiro Lima.

INQUERITO POLICIAL-MILlTAR

RIO 16- Anuncia-se que antes da representação do ge
laeral Valdomiro Lima subir á Justiça Militar, será apurada, num

inqueritc policial-militar, que. ficará pronto dentro de quarenta e oi

to horas.

cias> •

CURITIBA, 16 -Ontem ás 17 horas, realizou-se a ho
RIO

..
16--0 governo d�ter�inou �ue o ,g:neral Firmino

menagem ao general Guedes da Fontoura, a quem se deve a solu-
Borba assumisse o comando da �T1melra RegIão Militar: . ção completa da questão em torno dos impostos, que tanto agitara o

Tendo tomado posse hoje mesmo, o general FIrmmo Borba comercio local.
determinou que continuas�e se?do observada! todas as o:dens da-I .Essa homenage:n foi promovida pela Associação Comercial,dai pelo general Vaidom Iro Lima, nada alterando no serviço do co- tendo sido levada a eleito em [rente ao Grande [-iote!.
mando da 1 a. Rngião. Falaram varios oradores. O general Guedes da Fontoura

respondeu, agradecendo.
Compareceu o sr. Manoel Ribas, governador do Estado e

outras altas autoridades, além de grande massa popular e comer-

PROCURADOR DA J. M
RIO, 16 - O sr . Washington Vaz 1\ lelo, procurador ge

raI da Justiça Militar, conferenciou demoradamente com o ministro
da Guerra. presumindo-se que tenha tratado do caso Valdomiro U·
ma-Góes Monteiro. «CONTO DA CAROCHINHA,;

cientes.

OUTRAS CONFERENCIAS RIO, 16 -O general oazilio Taborda disse que tudo não

passa d� um "conto da Carochinha"
O general Teles Ferreira recusou-se a falar a' imprens;}

dizendo que o assunto era de magna gravidade e que não deveria
ser abordado.

RIO. 16 -O general Eurico Dutra conferenciou com o

general Pompeu Cavalcanti chegado ôntem á noite de Belo Hori
zonte e que acaba de ser nomeado comandante da artilharia de
costa.

Conferenciou, também, com o general Parga Rodrigues.
PRESO O GAL. WALDO�AIRO

RIO, 16-Por ordem do Ministro da Guerra, general
Eurico Gaspar Outra o general Firminio 5brba prendeu o gene
ral Waldomiro Lima, que requereu habeas-corpus ao Supremo
Tribunal Militar.

O Ministerio da Guerra distril.uiu uma nota explicativa
dos fátos que determinaram a prisão do ex-comandante de) Exer
cito Sul.

PROMETE SENSACIONALISMO
RIO, 16 -Falando aos «Diario» Associados», sôbre o

incidente surgido entre êle e o general Valdomiro Lima, o general
Góes Monteiro declarou o seguinte:

- «Vocês da imprensa vão ter grandes novidades 8. divul
gar, dentro de breves dias. Esperem os acontecimentos. IQuando a

justiça militar se pronunciar, hão de ver com quem é que está a

razão» •

RAZÕES DA PRISÃO
FALANDO A UM VESPERTINO RIO, 16-0 general Waldomiro Lima, segundo a nota

RIO,16-Procurado por um vespertino, o general Gées Mon-I divulgada pelo M.nistcrio da Ou e.r.r, foi p.eso por ter transgredi
teiro alegou que o caso estava afetu ao ministro da Guerra e à do os re��lamentm militares, daneI,,;;Í, publicidade átos e doeu
Justiça Militar, não sendo licito qualquer manifestação no

momento,\'
mentos militares de carater reservado.

dizendo:
�Tive conhecimento da fáto pela publicidade dos jornais. 4 DIAS DE PRISÃO

Hoje, sôbre esse assunto, só darei respostas ao ministro da Guerra e RIO, 16-0 general Waldomiro Lima foi recolhido pre-á Justiça Militar. so, ao quartel da I )rirneiia Brigada de brantaria, na Vila Mi.
Oportunamente, então, a imprensa será informada da "erdade. litar.

E' sà o que posso dizer, por enquanto». AIí, o referido oficial
depois posto em liberdade.

O general 'vValdomiro
sua família.

fi,;a�á du.aate Jias, sendo

A' NAÇAOFALARA' Lima encontra-se acompanhado de
Lopes, '. RIO, 16 -O general José Pessôa, um dos visados pela

denuncia apresentada pelo general Góes Monteiro, interrogado por
um vespertino, declarou:

"Neste instante não falarei á imprensa. Dentro em PI}UCO fa·
larei diretamente a' Nação e ao Exercito.»

O reporter deduziu da palestra, que o general José Pessôa
considera caluniosas todos as acusações.

Apezar dos dois generais envolvidos ne caso serem seus

amigos. nunca o visitaram.

o HABEAS-CORPUS

RIO, 16-0 habeas-corpus, imoetra lo, perante o Supre
mo Tlibunal Militar, em favor do general Wal I-mrro Lima, sómente
será julgado depois de amanhã.

Hoje, o presidente do Supremo Tribunai M,litar solicitou'
informações sobre a prisão do general Waldomiro ao ministro
da Guerra.

. ,

I'
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Bexigas, Intestinos?
em São Paula onde
de João Chomsky
OFICINAS

esteve
hervas,nome

S. PAULO, 16-João Hen
rique Oadiani, envolvido no mis
terioso desaparecimento do esco

teiro brasileiro João Pedro Pero
ni, já esteve' nesta capital, ha um

grande guerra européa.
Dizia-se nessa carta que João

Assim, disse-lhe que embora na Chomsky, pela sua coragem e

ocasião não existissem vagas, po- feitos guerreiros demonstrados
der-se-ia arranjar, até que coisa durante a guerra, Iizéra jús a

melhor aparecesse, um lugat dt> d "V'
.

sno, pouco rnais 'JU menos. con ecorações como itona

D d trabalh,;clor nas oficinas de [undi L f Ho.. -am, na sua passagem por Crosss ,
« egioll o onour> ,

t;,ão Paulo usava o nome de João ção da nossa nrdla. «Croix de Guerr,�», "Ordem de
Chomsky, como teve ocasião de A pesar do trabalho ser bastante São L-eopoldo", «Cruz Militaire
provar com LIma certidão de idade pesado, Chomsky não o regeitou, Français> e outras.

que então exibia ás pessôas de f'.Iele trabalhou durante pouco mail Diante de tal carta e de tan

quem se cercava e qu� mais tarde de uma semana, quando eu mesmo
tas condecorações, fiquei des

se tornavam suas vitimas. vendo que tal emprego n�o estav.a confiado de que tudo aquilo não

Nesta capital ele chegara mes-
de acordo com sua pessoa, pOIS passasse de mero embuste de

mo a ser perseguido pela policia, era um homem que possua umas I Chomsky. Iem vista de uma queixa que lôra mãos finas e be� cuidadas, pro- E FUpUZ logo que a carta

levada á delegacia de Furtos. puz-lhe se. quena passar a traba- fOS5e falsa, tanto mais que achei
Para indagai da atuação do lhar de no�te corno guarda notur- exquisito, como inglês que soe,

estranho perSO!1ilgem, os repórteres
no da f�bnca.

que um estrangeiro como João
estiveram em S. Caetano, onde Ele aceitou, pois que auim- Chomsky pudesse ter recebido
souberam ter trabalhado por algum dizia ele-poderia durante.o dia

uma condecoração como a de

tempo o falso João Henrique Da- ::lar algumas !lcoilsultas medicas e "Vitoria Cross- , medalha essa

diani, I ga�har com isso algum dinheiro
que só é conferida a iglêsse

Alí chegando o repórter entrou mais. .

natos.

logo em contacto com a firma
�Fe�ro Enamel S.A .. ".

Recebeu�nos o sr. J. C. Macin-
tyre, gerente da fabrica, que con-

Durante os dias �e trabalho
tau: .

JOãO Chomsky teve varras oportu-
_ «Logo que eu e meus cole-] nidades de co�tar algumas passa

gas de trabalho lemos as noticias gens da sua Vida, com o que ca

do desaparecimento de um esco-
tivasse simpatias.

teiro brasileiro, quando viajava Entre essas, as que mais sa-

para a Europa a bordo do vapor
lientava era a da sua verdadei-

evasivas, prometeu
"Raul Soares", noticias essas que

ra profissão - a de medico-a medalha.
.lavam detalhes sobre a principal de ter sido um combatente da Dois dias depois
pessôa envolvida corno cúmplice grande guerra, na. qual ganhára Chomsky desapareceu
desse crime, verificámos por muitas

varias medalhas das mais hon- mente pua não mais
coincidencias que os dados da rosas e ainda se dizia possuidor serviço,
vida de Oadiani eram precisamen- de uma grande herança na Po- Tmha êle trabalhado na [a-
te iguais aos de um empregado lonia, estando, corno nos afirma

que aqui tivemos e que se cha- va, então, tratando da sua habi-

mava João Chomsky. litação.
Procurando certihcar-me disso, A's vezes duvidava das suas

não .tivemai! duvidas a respeito, historias, mas era tal a (irmeza

quando consultei e comparei uma
COl1'a que êle as relatava, citan

fotografia de Chomsky com a qur
do nomes e figuras de destaque,

publicaram 05 jornais como sendo como sendo de suas relações,
de Oadiani. que nos convencia.

DEPOSITARIaS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S

A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS

A.

==

Ir-r-edlaçao 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.-10.00

I hs, e às 18.50 h5.-0.45 hs. no

Rio de Janeiro.
22.50 Anuncio DJN e OJQ

(811., port.).Canção popular alemã.
22,55 Saudações aos nossos

ouvintes.
23.00 Serão variado.
25.30 Das pesquizas sobre o

povo alemão (port.). Dansas popu
lares cantadas,
23,45 Noticias e serviço eco

nomico (a1.).
24.00 A nova musica recrea

tiva alemã, Orquestra da Emisso
ra Alemã de Ondas Curtas sob a

direção de Eugen Sonntag.
1.00 Acontecimentosldacicna]..

Socialistas.
1. J 5 Noticias e serviço econo

mico (port.).
1.30 Musica de camera, Mo

zart: quarteto para piano+-Schu
bert: Trio-sonata.
2.00 Concerto recreativo.
2.15 Eco da Alemanha.
2.30 Concerto recreativo (con..

tinuação],
2,45 Estações termais alemãs.
3.00 Ultimas noticias (em ale

mão).
3.1 5 Cantamos juntos urna

canção popular,
3.30 O exercito toca.
4.30 Ultimas noticias (em es

panhol).
4.45 Saudações aos nossos ou

vintes. Despedida DJN e DJQ
(a!., port.).

• Quando se bebe um pouqumao além da
conta ou mesmo quando se beba pouco, não
estando habituado ao erlcool. é fatal a dôr de
cabeça,Mas é tambem definitivo e im
mediato o eííelto da CAFIASPIRINA.
Ena dá allivio rapido e restitue a bôa
disposição para o 1rabalho.

GRANDE FORTUNA DESAPARECEU

Pedi então a Chomsky se

poderia mostrar-me tais condeco
raçoe« ou pelo menos a de "Vi
toria Cross",

Ficou êle nessa altura bas
tante atrapalhado e, embora com

Durante varies dias foi
guar procurado, mas sem

tados.

o ex-I No emtanto, no outro dia,
resul- I Chomsky já tinha sumido de novo

e a policia não poude prende-lo.
Muito tempo de pois, o nosso

eh fe viajára para Porto Alegre.
No seu regresso constou-nos que

Certo dia, algumas semanas de- tinha visto João Chomsky, de re

pois do seu desaparecimento- lance, sem tempo para qualquer
desse fato, acrescentou o sr. Macintire-pas- ação, quando o mesmo trajavv,
misteriosa- sava eu pelo largo do Arouche elegantemente,viajando num bonde
voltar ao: e dou de cara com Chomsky. na capital gaúcha.

Bartante atrapalhado por me Desde então, somente agora
ter encontrado, tentou ainda flJgir, voltamos a. ter conhecimento des

br,ca mais ou menos seis semanal. mas eu me acerquei dele a tem- sa misteriosa personagem, que se

Urna triste noticia, porém nos po de o interpelar a re.peito do achava envolvida num crime de
estava reservada: roubo. repercussão internacional e sob

Ele desapareceu, mas antes A principio ele procurou negar, outro falso nome.

praticára um furto. Viemos a des- mas depois acabou confessando, Digo falso, porque ac redito que
cobrir que Chomsky tinha rou- dizendo-me mais que possuia uma Ch(.msky, como constava de uma

bado materiais oxídos, da fabrica, sociedade de perfumarias, sendo especie de certidão de idade que
calculados no valor de 16 con- 05 escritorios naquele mesmo léu- me exhibira e que lôra forneci-
tos de· réis. go, no numero 65,. so�rado. da pelo consul do Blasil na han-

Uma e outra eram da mesma Esse furto fóra praticado duo Que, seus. negoclOs Iam bem e ça, na qual se atestava mais que

pessôa, UMA CARTA DO CONSUL rante algumas noites, quando Cho- que alem disso estava. agu.ardan \ o Chomsky era Lrasile.ro alto,
Com esta certeza posso-lhe Certo dia, aparece-me Chorn- m.1d trabalhava como guarda no- do a chegada dr: urn dmhelro da llascido no Rio de Janeiro, e le-

contar algt:mas das falcatruas rra- sky, o Dadiani de hoje, apre- turno. Po�onia � que no .o�tro dia pa- vado em criança parJ\ a Polonia,
ticadas por esse perverso indivi-lsentando me urna carta do con- Sôbre o caso apresentámos gana to.dos os prejUlZOS decorren' com sua familIa.
duo, que nos deixou as mais tristes. sul francês nesta capital, sr. Ja- queixa a' Delegacia de FUltos. tes do �urto. .

Falava o pseudo Oaniani seis
recordações. Iques Pigau, na qual, era ates- Foram encarregados de descobrir PedIU-me alOda que esperasse línguas: Polonês, alemão, fiand:õ,

Em maio do ano passado- tado que êle era urna figura o paradeito de João Chcmeskí, o a�é o outro dia,.e Cjue n�� tom3�- inglê�. português e uma outra que
prosegue o sr. Macinlyre -apare· de grande valor e um combaten· chefe de inspetllres Vicente Mal- se qualquer medIda poltclal, pOJú não me lemblO
ecu neste escritorio um senhor, te de grande merecimento da zone e o inspetor Fernand�s. glle isso muito o viria prejud"car.
m�s ou menw bem tr�ado, de I��������������������������������������I
bôa. altura, fi�ico bastante forte e

de maneiras distintas, que, dizendo
ser medico e ex-corJlbatente da
grande guerra vinha pedir-nos um
logar para trabalhar, pois que al
gU!1� contratempos na sua vida a

mo o obrigavam.
Como recomendação para que

o atendessemos apresentou-nos urna
carta do chefe da organização es

coteira. desta capital, "Boy Scouts
Paulistas", carta essa que fazia as

melhores referencias ao portador.
Sendo eu um entusiasta e mes·

UM ENCONTRO

trazer-me a

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAF'E' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Ant:JJ1io Paschoéll

Carteira de Redescontas
da Banco do BrasilCasino· Imperíal contos, o presidente do Banco do'

Brasil requisitará do Mini�terio da.
Faze!1da a importancia que se

fizer necessaria, justificando fun-'
damentadamente cada uma dAli.

RIO, 15 - O presid, nte da
Republica sancionolj a resoluçào
legislativa que dispõe sobre a or

ga�ização da Cuteira d·� Redes
contos do Banco do Brasil, que
continuará sob a supr�rintendencia r_e_q_U1_s_lç_õ_es_,

_

da presiden::ia daqueJ� estabele-

vende-se uma casa com o
cimento de crédito e a cargo de terreno numa area d''!'
um d_iretor de nomeação do pre- ) .782 metros quadrado,
sidente d. Re.publica, com caixa instalação de luz e agua etc.
e contahilidade proprias, emquan- por preço de ocasião. A tra-

Otim? orquestrs - Bom Cabaretie(" to não fôr criado o Banco Cen- tar com Quincio Silva, no,

.
.

.
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NFECCOES F IN
..

MENS ACAS

majestoso prédio do Clube Martineilino

ExfBIÇÃO, TODAS I\S NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

deDanças •• Serviço ir. apreensivel bar e resta u rante

mo praticante do escotismo, pro
curei interceder a favor do reco·

mendado. ,

s PA

U
A

A
�ECEBEU U�,,� LINDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS TIPOS MAlSMODRE NOS P EOS MELNORES PREÇOS
MAIS OE 50 TIPOS OE CAMISAS

OAMISA DE ...JERSEV DE SECA A 16$000

CASA I:) 'A U R A á RUA FELIPE
SCHM,DT

NASO'MENTE
19
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Mostruari·Q raerrnanclu�1i. em Cru·zE.f)ir••••ul

SeC9çãeD de *.Sec••o GIl.

i��� · ����I A Gazeta Indica:

, � / . I
.

Gottsrnann

�'
Em Loterias a sua IFavorita �

Accaclo Mo-
E.,chJ. da clinics do Hospi

� I re i a . Iltal de Nürnberg, (P.dfeseor
tem seu esenp- lndórg Bur�hardt e Professor

-f R. Felipe Schmldt ns, 7 e 178 tório de advogada á rua

I ErWlD Kreuter)
I 1I'8,lall". em[-clrarull

j Vísconue de Ouro Preto geral
NO ESTREITO}Ponta dv Leal alta cirurgia, aiD.lecoloaia, (do-

n. 70. - Phü1\P� 1277. - eoças du senhoras) • partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plaetica

Car
Fíliaes em:

$e09êo de
PAZBN{jA�:

Piztndas Qacj�es e e..'ttrang-e�as .>ar>3 lera
.Morins e Alg�es
Lonas e lmperl'flüveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
""as
Lnaa para coser e se,.r
Lã em IlOVIIIQS e mea�·a.
Sabonetes e Perfumarias

eChoadOS
e Colchas

nas e Cortinados
has e guarda�pos

'-,atos, Qbfnellos, IMias
f>Iltositarios dos alalllad.o&

alandos cDANmMANN.

Empreza Naoional de
Fabrica de Pontas IIRita

Em laguna-Rua da Praia I Cabu Postal, 110. 1
______1

S � IDr. Pedro de Mour. ;:'0 I
� Advogado

I Rl!a Trajano, rr 1 sobrado

� I Telephone n' 1548 I

i Nos classicoa-Envelopeslf.chados � I· Dr. Renat� I
. � _Barbosa==

��� &1����Ci ADVOGADO

«........ e- �••••••••fJ.

i Companhia "Aliança da Bahía"i II FUNDADA EM 1870 ir Dr. Aderb�t
e da Silva

: Seguros Terrestres e Marítimos :: RuaC���.v�::�:'O(sob. '

., Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil. Fones 1631 e

129_0 _.1, CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
e

"'. RESERVAS MAIS DE, 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IM.OVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS :EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAOOS EM 1935 4.280:552$970

B L. ET E

FederaIs e Sta.

•

MACHINAS:
MachilW 'de� m,addra

Ma,�ia1 em gera! p.ara �outrucções: MaoBmas ptaM'
'"

.

..

meehaníces
Cimeet0-terl'o em barras, !er-�s para pertas �s papa )a�

e�, tf...Ma MachiJlQ.l;ies .m .� para a
o

lavoura: � ades,
Çanos pHvMÚat4&s e perteaee8 l..ms, cu16i\tleres, n1einho etc.

.

f'�,oos e Camas f ()(,OFl..Vels, Motolres ale esplosão, !V1.otQ�es

L()lJÇa esmaltada - appare1à0s ele jantar -{talbe- tledricos
res Material em gerai para tr.wamis3ões· ;-:0,

Louça sanitaria - banheísas maJ!l€ae-s, correfàs de' c••r. eTona
Tintas a oleo e esmaltes J1ees e If"axu ladlrifteantu
Arame de ferro - télas para tQ(if�s 9S fins Aut@m(tvtt�S e. Cam·idqhles POttiJ Peças, 4,.:ces-

Productos chimicos e pharmaceutices serl., semço meehMiee
Conservas nacional e extrangeíras Pneumal&os e eam...' _,ar GOODYER
Bcltidas nacionaes e extrangeiras Material electrícs tml leTal

I'-I.vagação "Hoepcke"--vapores "'ear! Hoeltck_.u "Aftna". Max,.
Maria" _- Fabrica de Gelo HRita Maria" - !Estaleiro ·Arat.�':)."

FERRAGENS:

are
&2

\ AdVOgadO�l
Desembargador
Salvlo Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

�ua Trajano n, 2� I
Cirurgião

dentiStaDr. H. Gg. Sip Ipe
Formado no Bra

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL10RIO:
•

1?ua Trajano n· /7
(sobrado)

Tdetone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Catarina

Rua TrajaM, 2 r�(sob.)
Fone 1325-Ater•de cha-

mados para o interior, I
'/

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. J 8 dali lO ás 12 e

das ol5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- RUI Este-

Lves
junior N. 26

TELEJ·�. 1. 13 I

)-
-

-

VENDE--SEno logar denominado vila
Afonso Micholé, três casas

com terrenos, Os interessa
dos devem entender-se com
Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE-SE uma padaria, de. ..
vidamente montada, com óti.
mo ponto e dispondo de bôa

freguesia .

Para qualquer outra informa ..
ção, dirigir-se d Gerencia deste
jornal.

R.

Médicos

Dr. Miltuel
Boabê.�id

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joio Pinte. 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Oloria-Fone 1333
Consulta. das 13 ás 16 hrs.

VENDE.SE uma casa no dis.
trito «J...,ão Pessôa», Estrei ..
lo, á rua do Nestor no. 4,2

. com 2 quartos, salas de visitae
jantar e cozinha.
Otimas instalações. No aprasi],

vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Eitreito,

ENXERTOS
De varias qualidades de [aran

j�iras, limoeiros e grande guan ..

tidade de enxertos altos de rosei
ru, tem para vender

CtlRL NfL50N

"
lodol OI Eltadol f

Dr. Carlos Corrêa

Dr. Artur Pereira'·

e (Oliveira
CURlea médica d8 orla

9al e adultol

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

. : Consulta$� diariamente aas.

4 ás 6 heras

Consulto rio: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua VilConde
de Ouro Preto n' 5711

FONE-1524

I f
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Adolar Schwarz- .

Endereço Te·iigr.: DOLAR Càixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�AGENCIA 'DA
Sociedade de NavegaçãoIParaná-·Santll Catarina
Limitada'I-Rio,
Connanhia Sallnas'[Perynas=-Rio
Pripg Torres & Cia. Limitada --Rio
V:andenbrand�&�Cia.-Santos

'

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, nevios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; Yill2enS dirét,. pa
ra SANTO.:): hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega·se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação,' do País ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEPViÇO GARL\NTIDO E !':APIDO

Pt;c?Ç()S """Y")orli · ..
· ..09

_ .•_-' ....... o/Pf,._..
"

J
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons, Mafra, 33
Fone-1.1 9 1

•i\••ooi••�·.GG••i••ii"lo
;; A Cornpanhia Editora _ Nacional :
�:I LANÇARA' NUM VOLUME DA •
� Serie Brasiltana •

: Santa Cat.rina I
• . i � .:1: e fi

: A Conquista - A' .Coronlsação •

5 A Evolução
� TODA Á UHISTORIA DE SANTA CATARINA

: Um lívro de Osvaldo ·R. Cabral
: POR ESTES DIASI

.

Em todas ias Lívrarías 10.......................

'1 l!1A LD rr_==_ PU • ,.�

��II ���
Apólices Consolidadas do Estado de Minas '

P t d
r

r.1
«Divida Fundada do Estada de S. Paulo

�ar es es Ias « Obras do Porto de Pernambuco.

H
========================= � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOES I

i NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI-

HICOLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA-

I;ANO N. 16.

o"'iiillllU.ilir.lii'i�
• •

: L.INI-IA. C-E I
I (:ân�rnhãD e Omnibils:
• •
, Leão d. Serra e

: Ernpreza de Transporte de Passa- I
O geir ... s e Encomendas

iD
• Entre Concordía e Marcelino Ramos
O
D EMaC0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CI-\XIAS
� de Oí{TIGARA & GENERALLI
" Passará a funcionar, do dia 10, de Ou- ..
G trubro em diante •
O DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas ..
• da manhã, regressando ás 4 da tarde IcO Para facilitar a boa marcha d·, Empreza, scrá colocada em

.

• ca� povoad� u.ma agencia para vendas de passagens, como •fi abaixo ,descrJlDloamos: •
II Concordia:-E�critório Mosele ti
• SuruvI-Ca�a Comercial Boscatto •
U Tamandua=-Cae Comorcial Julio Schn I,- Rancho Grande·-Hotd de Maximo de Secco .

I·• Barra �o VeadO-:-Cada Comercial de Irmãos Poy I• Bela Vista-BoteqUIm ROêse
,0 Vilar Rica-Ca58 Comercial Mazuti .

10 Marcelino Ramos-EsCrItório Mosele
,0
r: Preços: CONCORDIA á M, RAMOS 15$000

I. IDA E VOLTA 251000
.• Empreza DALLA COSrA
(I
• N. B. Em caso de temporais ou de estradas em mÁu

,I estado, as paisagens terão o acrescimo de 20 010 I'�'·"'m'·'·;"···'·'·J!•.

será inaugurado em JOINVILLE

moderno, confortaval 3e
higienic'o Hotel Florida

caSINHA DE la. ORDEM
SITUADO NO PONTOMAIS CENTRAL DA CIDADE

'-r.;;:;..�__

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSL\MENTE

�ESPERADA

Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.·feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
"a.-feiral 8'.50 lt "'a.-feiras 1 O lt

5a.-feiras 11,50 « 5aAeiras.20 lt

6a feiras 8,"0 » Sa.-feiras 20 lt

G Para o SUl
Partidas dos aviões=-Fechamentoklas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feirai 1 1 lt

4a.-feiras 8,50 horas 4a,-feiras 7,30 lt

5a.-feiral 12,50 horas õa-feiras 11 lt

A mala postal para a Europa fecha:
na Agencia 5a. feira áa 9 horas
no Correio 5a. feira ás 10 horas

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

Dr. Alfredo P. de ArauJol
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervosas,
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do empaludismo e das rnolestias da pe
le e nervosas pela Autonemotherapta

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro. 13
Telefone, 1.584

Consultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

. ,

Dr. Ivo d'Aquina.�
Adovgado

Florianopol is

'VENDE--
urna farmacia bem afre

quezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio) ALUGA--SE, - o conforta

vel prédio de residencia
á Rua Spivack, no dis

trito de «João Pessôa•.
A' tratar no Banco Agri

cola, Rua Trajano n. 16,
nesta capital.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

;.RECEBE DEPQSITOS
I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

etC Limitada
_ 5'1. ala

ele. Avtsol'revíóôj. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

'fi

O MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ALUGA-SE
quartos para €asal.

Informações pelo, fone n.

1.436,

-
-�------- -.-_ -

ESTA
,

linda casa p6-
'

de ser�ua pe-

gando apene.
5$000·10$000 ou 20$000

por mês na�

Empresa Construtora
�Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 107
·s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INseREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Lucro

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A. Q.AzIlr.Tr).-�i.anopolisl 16-6 -1937

Prisão pre-IA VI GEM Pa�'[.;catlaria
"enti"a con·

� entre
tra 300 ill- do sr. Souza integralistas
-lica.,9�s Costau ...,,'!WlI

S. PAULO, 15 -A's 19WASHINGTON, 15 - °
sr. Morgenthau, secretario do horas de hoje, passava pela rua

Tesouro, disse aos represen-
de S. Be ito um grupo de 13

tes da imprensa que espe- integralistas dissidentes e que não

rava a visita do sr. �;ouza mais pertencem ao sigma.
Costa, ministro da Fazenda No mesmo local, quatro ou

do Brasil, durante a sua es- tros .integralistas, pertencentes ao

taca nos Estados Unidos partido, que tambem passeavam,
afim de juntos discutrem va�, I-'rovoca�am os diss.iclentes, resu!
rios assuntos que se rela- tando dIsso. um atntc q�e terrm

ciodam com as questões fi- �ou em .fOlte ?�ncadana, tendo
nanceiras e comerciais das Iicado fendas vanos deles.

duas nações. Não foi ainda Devido á rapidez do fáto,
marcada a data para essas o mesmo abafado. não tendo SI

do levado ao conhecimento da
pclcia.

RIO, 16-0 sr. Luís Tireli
apresentou um projéto facultando
aos alunos da quarta serie das
faculdades de Direito, oficiais e

Atrape Iada equiparadas, que terminarem o

II ":Cr lUm ii
curso na forma estabelecida pela

r' presente lei, a colarem gráu a

Ilocomotiva s�ís de abril de 1938, ��r oca-

srão das homenagens c-vicas dv

IS. PAULO, 15 - A' s primei�o cen�en�rio do passamento RIO, 16 - Noticia-se que
1 O 40' t d h' M I de Jose Bomfaclo. encalhou dentro d� barra o navio-e mmu os e 0Je, a- I�����������������������
nuel Sanches, de 69 anos, viuvo, cargueiro norte-americano «De-
morador à rua D. Carlota, 9,

O
lalbu. Inexplicavelmente êsse va-

transitando pelo leito da Estrada SOnhO da muiher por tomou 8 rumo da Ilha de
.

de Ferro Cantareira, nas próxi- Paquetà, encalhando nas Pedras
midades dalponte da rua Porto Se- da Feiticeira. Uma grande par-

guro, foi atropelado pela locomo- te da "prôa penetrou entre OI

tiva 7, conduzida pelo maquinis-] S '�r b, n ! ta e p ,..ed i 1éta, rochedos. encobertos pela maré,
ta José Pereira. I realizar-se-á usando o principiando o navio a fazer

Manuel Sanches sofreu feri- aiua•
mente corto' contuso no frontal, I CR EM E V ITAMI N050

.

Foram t�adal as providen-
fratura da coxa direita e outras

P R O C U T O L
Clas necessanas.

lesões, sendo internado na Santa ".fI
Casa, depois de socorrido pela RIO, 16-0 cargueiro norte"

Assistencia. aMericano eDeli,ba», que enca-

A policia teve conhecimento O qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e, lhou Das, Pedras da Feiticeira,
do caso e abriu inquérito, que que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des- em Paquetá, " um dos maiores
corre na Delegacia de Tramito. cascar a péle. vapores de transporte da linha

da A.merica do Sul.
FUgiram ° comandante do eDelalba>

peLa fr'onteíra O mestruarle bra- dedara que o navio tem 8 pés
de praa enterrados nas pedras.

, dO Ca u �-§3�""?_ -=-----,��""- � ��....- ---------.,.__-
Calcula-se em algumas semanas

S 1·1e I- ro na
-

ExpoS -I ç"-a;""'� ;et:;��o necessario para a sua

,

U. Ao �ue se noticia elevam-se
------------------------fa duzentos contos os prejuizos

de Par I-S da companhia americana a que
pertence o navio.

'

Pedro
Ernesto ,

e João Man'� O �6 anl�er.
Vermifugo suave e de pronto efeito. gabei rc sa.rlo do Co!�
Dispensa purgante e diéta! RIO, 15 - ° presidente do reio da Manha
Serve para qUrllquer idade, conforme o n. 'Tribunal de Segurança oficiou

(1, 2, 3 ou 4). .

ao chefe de policia no sentido
Proteja a saúne de seus filhos e a, su.a ;l�opna ! de ser feita a transferencia dos
Evitare! muitas doenças e püupara dInheIro em <rs. Pedro Ernesto e João Iv\an-

remedios. gabeira do hospital da Pol;cia

Compre hoje mesm(_) uma «LOMBRIGUEIRA Militar para os hospitais da

MINJ\NCORA» para seu filhinho. Ordem III da Penitenciaria e

da Fundação Gaffrée Guinle,
E' um produto dos LabijratonQI "í�!�AN,,<ORA JJlnville respectivamente. A remoção foi

!!._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiií72iiiiiiiiiiiilll----..iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-_-_iiiiiiiiiiii- feita hoje á talde.

RIO, 15 - Em declarações
feitas á imprensa, o juiz Raul
Malhado. do Tribunal de Se-

con versações.

gmança Nacional, disse que vai
pedir o revogamento da prisão
preventiva em massa requerida
pelo juiz federal do Rio Gran·
de do �!orte contra os 300 in
dicados inclui.los no processo n.

2. referente áquele Estado.

Dr. Pedro de Movr8' Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1

Quinta-feira
17 DE JUNHO

I
, i

Jockey Club Florianopolis
° mais elagante centro de diversões famí-

líares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo-

dernissimas.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria uloria

o anJo protetor de seus filhos é a

"Lam briguei ra Mi nancora"
���������----

RIO, 15 - Esteve no Mi·
nisterio �o Trabalho, em RIO, 15-0 ministro Joséconferencia com o sr. Ag�- Americo recebeu o seguinte tele
menon Maga�hães, O ernbal-

grama:
x.ador. do Japao. O�tros f�n.. eAtacajú-.A maioria da Ca
cronanns da embaixada Ja- mara Municipal de Aracaju sente
ponêsa t�maram pa�te nessa se ufana em aprelentar ao emi.
conferenCIa, que fOi prolon- nente brasileiro congratulaçõesgada.
... pela expressiva aclamação, porConstttulram objeto da !lles- parte das forças politicas nacionais.

ma,. assuntos. que se. hgam para a presidencia da Republica
ao tnterc�mblO, comercIal en- no quatrienio vindouro(aa)Ormindotre os dOIS palses. Menezes, presidente; Aurelio Me-

200 contos
nezes, Euclides Santos,Bolivar dos
Santos Correia, Manuel DUf'Val

de ré ie á de Andrade».
RlO. 15 - O «Correio da A.P I. ' De João Pessoa:

Manhã» celebra hoje o seu
'

eNo encerramento dos traba ..

36 aniversario com uma edi- RIO, 15-0 sr. Alcantara lhos da Camara Municipal foi
ção especial, cheia de inte- Machado apresentou na sessão do aprelentada e aceita unanimemen
ressante material informativo. Senado um projeto de lei que te uma moção de aplausos pela
Varios estudos são consa- concede 200 contos de réis á indicação do nome de v. excia.

grados ao desenvolvimento Associação Paulista de Imptensa, para futuro presídeote da Repu
economico e industrial de para li construção da "Casa dOI blica.-Antonio Mendes Ribeiro,
São Paulo. Joroalistasfl, de São Paulo. presidente.»

Past"ras
protestantes

prêsos
BERLIM, 16 - A policia

prendeu vários pastores da Igreja
Cofessional Protestante e mail> o

diretor da Esc"la de Teologia de
Berlim, sr, Asmusseo e o profes
sor Jacobi.

Em seguida foram fechadas as

escolas de Berlim e Elberfc::ld
dispersados os alunos.
----------------------

Centen,ario
de .José
Bonifacio

foi �

BERLIM, 15-0 joma] Der
.flngrif{ publica na primeira [..-a
gina uma reportagem de Mos
cou, anunciando que vários gene
rais e uma alta patente da Ar
mada, todos pertencentes ao gru- I

po 7uktiatschevsky, consegui-jram escapar pela fronteira do Cau- PARIS, 16-Por ocasião da
caso, levando importantes docu- -

inauguração do mostruario de
mentes concernentes ao processo café brasileiro, na Exposição ln
Tukhatschevsky, os quais ti- ternacional, o representante do
nham sido retidos. diz a noticia, Departamento Nacional do Café,
pelo governo de Moscou. sr. Pinheiro da Fonseca, decla-

Diretor do
Lloid Bra

sileiro

rou o seguinte:
- "0 objetivo do Departamento
Nacional do Café é o de Fiscali
zação da Produção do Brasil ('

não sómente de São Paulo. Com
o arasil ser o pioneiro na indus-

RIO, 15 _ ° presidente tr�alização, do café, resultou que

da Republica assinou decre- grand�s areas foram. plantadas,
to nomeando diretor do Lloíd exclusivamente ?a rubiacea, o!e
Brasileiro em virtude da re- recendo, esse fato. grande perIgo

organização que vem de so- para a economia do País. Entre
frer êsse estabelecimento, o tanto-prossegue-a plantação
contra-almirante Heraclíto da de algodão, frutas e fumo melho-

Graça Aranha, ra, grandemente, a 'econômía.

Prosseguindo:
CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

«O Depar1iamento Nacional
do Café procura, neste momento,
equilibrar a pr<ldUção, mantendo
rigoroso contróle na exportação.

O Departamento tambem está

5

Inseto des
.conhecida

Atitud-e des.
elegante

MONTEVIDE'O, 16 - Os

FORTALEZA, 15 - Sob fazendeiros do Departamento de
O titulo "Atitude deselegante', Florida estão dominados pelo pâ
publicou o «Correio do Cea- nico causado pelo aparecimento
rá» a seguínte nota: de um inséto desconhecido, mui-

tiEmquanto O governador to menor do que o mosquito
do Estado num gesto elegan- que se adere ál hastes do figo
te de educação politica cer- e ela cevada, absorvendo-lhe a

e
cou de atenções os ilustres seiva do que relultil a destruição
parlamentares sulistas que no espaço de um dia ou de
ora nos visitam, o sr. José p�ucas ho�as, de plantações in-
Martins Rodrigues, secreta- teua.. ° inseto reproduz-se em

I

rio do Interior e Justiça, to- quantidad.es fantasticas.
ma atitude deselegante, ten- A sociedade local dos PlO
tando perturbar a manifesta- dutores enviou com urgencia um

ção popular dos deputados delegado a Montevidéo afim de
Moraes Andrade, Raul Bl- conferenciar com as autoridades,
tencourt e Alarico Catuby sobre o flagelo.
aparteando os oradores e

incitando assuadas.

I C
•

Regtstamos apenas a ocor. •rgue Ira
rencia, 9ue não necessita encalhadacornentarios.

Cangratula-
-

çoes au sr.
·Jasé lime.

•

rica

CARTAZES
DO DIAempenhado na melhora da quali

dade do café, fazendo com que
os fazendeiros adotem método!
mais modernos na produção. A
unica condição de vender-se o

café, tornando-o proc.urado pelos
consumidores, só será conseguida
melhorando a qualidade e olere
cendo-o por um preço mau mó
dico.

Concluindo:

no lema brasileiro deve ser

este: "Café paru todos os gostos,
por preços razoaveisfl•

CINE ODEON, ás 6,30 e

6,30 horas-Bonequirzha de
seda.

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-Mensagem á Garcia.

CINE ROYAL, ás 7 ,30 hc
ra.-O grito da mocidade.

Conferencia

,:
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riado
--------- -----

em Fr nça
Comité Carlos r stes
Forte e Violenta campanha contra o go

verno do Brasil foi iniciada por essa agremia ...

ção contrária a todos os príncipios da horlra e
da farnilia

RIO, 16 (Argos) - A imprensa noticia que em França acaba de ser criado tas e jornais francêses. Aí se falam coisas horriveis de nosso pais, do qual se afirma
o "Comlté Carlos Prestes", e no qual figuram nomes ilustres nas ciencias, nas letras e que milhares e milhares de prêsos politicas estão morrendo nas prisões, ou são es
nas artes. Esse comité empreendeu forte companha contra o governo do sr. Getulio pancadas, em suma, um cortêjo de horrores._
Vargas, por meio de folhetos distribuidos a todas as partes do mundo dentro de revis-

----------------,---------

O concerta " ali�nenta.
de Gloria ção das

Véll crianças
Tivemos ontem a feliz CE' preciso re..

RIO, 16-A.firma-5e que na

oportunidade de ouvir. o dob ra r de
conferencia havida entre o sr.

de Iã concerto que o extraordiná- .

d'� )
Barros Barreto, presidente .do Tri-

rio soprano Glória Vélí, rea-
CU I � = O

.

bunal de Segurençs N�clOnal, e

Capas. Sobretudos fizou no CINE REX Durante o verao e preciso re- o sr. Macedo Soares, ministro da
Um programa a capricho do�rar de c�idad() com a alimen- JustiÇ3. teria sido, discutida a li-

apresentou-nos a ilustre ar- taçao das crianças.
_. be.rtação dos co-reus da novem ..

tista, que nos deixa grande � regra geral pil�a a ahr�en� brizada.
saudade das poucas horas �,açao. dos latentes ,e.a se�U1�te. Ernbóra tivesse se manifestado
de arte que nos proporcio- ,0 1�lte mater,nu : msubs_t1tUlv�1 contra essa medida o sr. Barros
nou. Não vão estas linhas as cnanças até 6 meses de ,Idade. Barreto, parece que o ministro
á guiza de cromca e sim Esta regra deve ser dliund,da da Justiça está resolvido a man

como depoimento sincero e_ntr� to�as as mães. para que a dar pôr em liberdade os co-réus,
daquilo que sentimos. Glória s,lgam. rigorosamente, a �em dos para que êles aguardem soltos o(
Véli, foi, além, muito além fIlh.os. Como se sabe, ainda ha seu julgamento.
da nossa espectativa; ernpol- muitas mães que dão aos bebés Se essa medida Iôr tomada,

RIO. 16-Divulga-se que em gou-nost Em OMBRA LEG- bolachas, pedaços de �ãO ou de serão postos em liberdade os srs.

RIO. 16 _ Em lua setim. consequencia d-, inquérito instau- GERE da 'Dinorah, de banana ou r;nesmo as tais «bone- Mauricio Lacerda, antigo político
ediçAe de hoje, o Diarto da rado sobre 'a fuga .de dezesete Meyerbeer, foi simplesmente cas» embebidas em agua com as- carioca e ex-prefeito de Vassou

Noite, publica uma sensacional prêsos políticos do presidio de incomparável e inirnitavelt s�car, causadoras - de
. ferm:nt�- ras; Barreto Leite Ftlho, conhe-

b
. . São Paulo, os quais cavaram Una vóce pôco fiá do Bar- çoes e desordens gastro-mtestmais. cido jornalista, e o coronel Mo-reportagem. 50 re a� cnncas q�e bei d S ·lh foi As crianças até 6 mêses, além reira Lima.

se fazem no estrangeiro ao Brasil, um tunel por onde fugiram. o t!zro e evz a 01 um en-
do lei , d.

d S
. A t E f t ct o eite materno 50 evern rece- -----------

Aquele vespertino carioce dos secretano a egurança rmpos can o. m rm o o o pro- b Ih' h d IJ d I � te n tadoDiarios Associados estampa uma pena de noventa dias de grama foi executado de íór- er. co
d
enn as e

C31/ Ql�
a"

um cliché mostrando diversas suspensão a todos os vigilantes ma impecavel. ,ranJa. _uas. vezes ao la. uan- ct::)ntra Stalin
d d d··t Glóría Véli é um soprano

do a mae tiver pouco leite. deve-
pessôas, trajan o e prêto, com de iervlfçot na

tndol
e em qued se

completo e a sua vóz se
rá consultar um medico pediatra MO"COU 16 Jgrandes dizeres na. costas: eu o a o, o os os guar as, ôb Ih

. dr::' •
- oseph Stalin

Somos prêsos politicas do pessôa] da secretaria e sub-dite- adapta com perfeição a qual-
50 re

af'l�e Sor mfaneira e a imen- ía sendo vitima .hoje, de um

Brasil. tor, de serviço no mesmo dIa., quer partitura. ou lírico ou
tar o I.hdo·d :: os:em obs�rva?os atentado. Tendo recebido, para

Diz o Diario da Noite que, A ã
dramático, ou ligeiro e em

estes CUI. a ?Si �aN morrram uma conferencia, um oficial do
assim. desfilaram pelas ruas de p ree r, s o I qualquer desses registros a t3nt�s cnancm las. ocas) e, Se Exercito, o chefe vermelho per-
Nova York, cêrca de mil indi- de ouro execução satisfaz. Como soo ma�lfe.star:m. desordens

,

ga,tro-lO- cebeu que este se aproximava
viduos, prano ligeiro, no gorgeio, nas t�sttna,s,. indicam-se ale� do re- dele com um punhal na mão.

O Diario da Noite chama RIO, 16 (Argus) - Uma cadencias e em intervalos glm�n ahm�'tar, os. casernatos de Stalin, então, rapidamente, pu-
a atenção do governo para o fa- grande' apr.eensão �e ouro e �e- apreciaveís, é sempre a mes-

calcio e o r:ld?forrnl? da C�sa xou de seu revolver prostrand(>
to, afim de impedir as criticall dra, preclo�as .fol agora feIta ma vóz veludosa. macia e I

Baycr" o� quaIs cOfflge� �s ?eJe- morto_o agressor.

ao Brasil no estrangeiro. pela Oelegacll) FIScal dt". Parnam- sobretudo rigorosamente afi.' ções liqUidas ou sem�-héJu,das,
buco, em poder de tunstas que nada. Os acompanhamentos combatem a� ferme�taço�s .e de-

Do norte do país retornou RETRETA os compravam sem autorização estiveram a cargo da or-
fendem ISS mucosas mtestmllS das

B'd r

Sd C I C II d·· l�gal. Supõe-se que êsses turistas questra de salão do LIRA irritações, J U ayãoO sr. r. ar os orrel, Istm· A banda da Sociedade Amar. á
I·

.

I t d F Id d pertenram a um grupo especial- TENlS CL.UBE, que se man- CAFr...... ' BO.11 50' IdOto C I?IC.O e en e a acu a e Arte .fará letreta hoje no Jardim :s !'_ i� 'i

de DireIto. Oliveira Bélo. mente organizado para fazer com- teve a altura da responsabi- .JAVA
pra clandestina de mineraiS pre- Iídaàe que se lhe impôz. Praça 15 de Novembro
ciosos no Brasil. Justo é destacar-se a ma- Antonio Paschoal

neira brilhantissima por que
se houve o distinto flautista
Manoel Cruz, que mais uma

vez reafirmou J justo con

ceito em que é tido nos

nossos meiJs artísticos.
A carencia de espaço não

d FI
_

De °lr,dem do senhor presidente, convido todos os medicos
nos permite estender::1o.no5 � onanopo IS, para ,u�a sessão solene, que se realisará sexta
tomo era nosso desejo. feira, .18 do corrente, as 20 horas, na séde da Sociedade, afim de

ecepclOnarem o dr. Barcas Pelon, medico higienist'l, encarre adoDr. Pedro de Moura Ferro

I
pelo Governo de organisar o serviço de higiene do Estado.

g

Advogado Arminio Tavares
Rua TraJ·ano n. 1 1 .

o. secretario
'##.,&& "ii WMtMiW1WMe_-=

Nossa Vida Casacas de Palie Postos em li.
berdade os
co réus?AHIVER5ARI05

Prefeito Antonio Silva

Decorre hoje o aniversarie
nata licio do nosso prezado con

terraneo, sr. Antonio Silva, pre
feito do prospero municipio de
Faratí.

fAZEm PlH05 H01E:

a exma.· sra. d. Alice Gon
zaga Pet::eli, esposa do sr. dr.
Leonardo Petreli;

o sr. bacharelando de direito
Aristeu Schi�f1er;

o sr, Manoel Gome3 Junior;
a exma. sra. cio Olga Schu

tel Barcelos, esposa d') sr. José
Barcelos;

o sr. Rodolfo Bosco, proles
sor da Es:ola de Aprendizes
Artiíices:

o sr, Manoel Motta Espe
zim;

a menina EH, filh;nha do sr,

Pedro Garcia;
a menina Dóris-Maria, filhi

nha do sr . Francisco Azevedo.

CHEBAm UH5

Dr. Arno Hoeschel

Està nesta Capital acompa
nhada de sua exma. esposa o

sr. dr. Arno Hoeschel, integro
juiz de direito da comarca de
Jaraguá.

Dr. Carlos Corrêa

Sra. Pereira e Oliveira

Tallieurs -- Manteaux

Finissimos Renards

na A MODELAR
Rua Trajano, 15'

CríticdS ao
Brasil em

Nova Vork

� fuga da de
tenção

RIO, J 6 -A famosa can�
tora Bidú Sayão é esperada.
amanhã nesta capital, proce
dente dos Estados Unidos.

ffH..eClmEHTOS

"Sociedade Cataril1ense
deMedicina"

Convíte

De regresso da Capital Fe- Faleceu ôntem á noite á rua

dera! chegou ôntem a exma. Tenente Silveira n. 86, a ex- Pa ria !"Tl en ta
sra. d. Adelaide Pereira e Oli· ma. sra. d. Maria Herminia Car- ras pau I iatas
veua, esposa do sr. Cttl. Pereira valho Meyer, viuva do sr. AI·
e Oliveira. berto Jorge Meyer, Ira. muito Com destino a São Paulo,

relacionada em noslo meio locial. por via terrestre, seguiram esta

Está nesta capital o .sr. Cesar O féretro sairá da cisa mor- manhã os ilustres parlamentares
Martorano, politico em São J08- tuaria, hoje, ás 16 horas, para constitucionalt�tas drs. Jairo Fran
quimo o cemiterio da Irmandade do co· e Corí Gomes Amorim, que
-Encontra·se em Floriano- Senhor dos Passos. vieram tomar parte na Conven-

polis o prestigioso politico Curi- A' familia enlutada A Gazeta ção realizada ante-ôntem, como

tíbanos sr. A. Granemann. apresenta pezamel. representantes de seu Partido.

I:

=

o sabão

"Virgem Especi�lidade"
da Wetzal & Cia••• Joínville

(MARCA

recon1menda-se tanto para roupa fina como para roupa commumAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




